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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15, у даљем тексту: Правилник), 

Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈН бр. 50/18 заведену под бројем 01/1-

813/1 од дана 26.03.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 

ЈН бр. 50/18 заведену под бројем 01/1-814/1 од 26.03.2018. године, припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку  – Пумпна станица за гориво  

(назив: Радови на изградњи пумпних станица, ознака: 45232152-2) 

ЈН бр. 50/18 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1.1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Јавно предузеће за превоз путника у градском и приградском саобраћају 

„Суботица-транс“ Суботица 

Адреса: Сегедински пут 84. 24000, Суботица 

Интернет страница: www.sutrans.rs 

 

1.2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу 

са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

1.3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број ЈН 50/18 су радови, конкретно Пумпна станица за гориво 

Детаљан опис потребних радова је описан у делу 2. Конкурсне документације, 

односно у пројектним документацијама. Предметни радови се изводе у седишту 

наручиоца на адреси Сегедински пут 84. 24000 Суботица.  

 

1.4. Циљ спровођења јавне набавке: 

Поступак јавне набавке ЈН бр. 50/18 се спроводи ради потписивања уговора са 

најповољнијим понуђачем за изградњу Пумпне станица за гориво. 

 

1.5. Контакт:  

Лице за контакт: Јасна Рајчић 

Е - маил адреса: jasna.rajcic@sutrans.rs 

Тел: +381/24-547-777 

Фаx: +381/24-548-304 

 

1.6. Партије 

Ова јавна набавка није образована по партијама. 
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2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА 

ОПИС РАДОВА – Пумпна станица за гориво  

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА - АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИЈА       

1 Радови демонтаже и рушења 

  1.1  Пажљива демонтажа модуларног полиестерског киоска К67 

"Имград" Љутомер од бетонске подлоге, утовар на возило и 

транспорт на место које одреди инвеститор, до удаљености 

10 км. У цену улази и демонтажа свих кабловских и осталих 

прикључака киоска на подземне инсталације. Демонтажа и 

транспорт опреме и уређаја уграђених у киоску улази у цену. 

Обрачун по комаду киоска. 

Ову позицију ће наручилац урадити у сопственој режији. 

            

      ком 1.00 ×   =  

  1.2  Вађење заштитних металних стубића и бетонских темеља у 

који су постављени, утовар у возило и одвоз на градску 

депонију. 

Обрачун по комаду стубића 

            

      ком 4.00 ×   =  

  1.3  Пажљиво вађење саобраћајног знака заједно са металним 

стубом и бетонским темељем у који је постављен и одлагање 

ма место које одреди инвеститор у кругу комплекса. 

Обрачун по комаду 

            

      ком 1.00 ×   =  

  1.4  Демонтажа металног ормарића са електро опремом, 

металног стубића и бетонског шахта, утовар у возило и одвоз 

на градску депонију. Пре отпочиња радова проверити да ли 

је прикључак електричног кабла демонтиран. 

Обрачун по комаду 

            

      ком 1.00 ×   =  

  1.5  Демонтажа постојећих апарата за точење горива, 

демонтиране апарате обезбедити, утоварити у возило и 

транспортовати на депонију коју одреди инвеститор, до 

удаљености 10 км.  

Обрачун по комаду апарата 

            

      ком 4.00 ×   =  
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  1.6  Демонтажа расвете и свих електро инсталација на 

конструкцији надстрешнице, шут утоварити у возило и 

транспортовати на градску депонију. У цену позиције улази 

и стручна демонтажа прикључка електо инсталације 

надстрешнице у постојећем разводном орману и уземљења.  

Обрачун паушално за целу позицију. 

            

      паушал 1.00 ×   =  

  1.7  Демонтажа постојећих ормара са противпожарним апаратом 

и пренос на локацију коју одреди инвеститор, у оквиру 

комплекса.  

Обрачун по комаду 

            

      ком 2.00 ×   =  

  1.8  Демонтажа постојеће металне надстрешнице изведене од 

топловаљаних челичних профила,  са системом пет стубова 

од по два U160 профила заварена у кутију и обостране 

конзоле од истих профила. Рожњаче су од U120 профила. 

Стубови су убетонирани у темељ самац. У цену улази и 

демонтажа кровног покривача од салонит плоча и лимених 

олука. Сав челични материјал превести на локацију коју 

одреди инвеститор удаљености до 10 км. Преостали шут 

одвести на градску депонију. 

Обрачун по м2 хоризонталне основе надстрешнице 

            

      м² 120.00 ×   =  

  1.9  Рушење бетонског острва за аутомате од армираног бетона, 

дебљина плоче 10 цм, шут утоварити на возило и одвести на 

градску депонију. 

Обрачун по м2 

            

      м² 32.00 ×   =  

  1.10  Рушење бетонских ивичњака око острва за аутомате 

димензије 18/24 и бетонске подлоге у коју су постављени, 

шут утоварити на возило и одвести на градску депонију. 

Обрачун по м' 

            

      м' 42.00 ×   =  

  1.11  Рушење бетонских шахтова за постоља пумпних аутомата, 

шут утоварити на возило и одвести на градску депонију. 

Обрачун по ком 

            

      ком 4.00 ×   =  
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  1.12  Рушење бетонске саобраћајнице од набијеног бетона укупне 

дебљине 25 цм, заједно са тампон слојем збијеног шљунка 

дебљине 25 цм, шут утоварити на возило и одвести на 

градску депонију. 

Обрачун по м2 

            

      м² 500.00 ×   =  

  1.13  Рушење бетонских ивичњака саобраћајнице и бетонске 

подлоге у коју су постављени, шут утоварити на возило и 

одвести на градску депонију. 

Обрачун по м' 

            

      м' 75.00 ×   =  

  1.14  Сеча стабла зимзеленог дрвета пречника до 20 цм, вађење 

пања и корена. Стабло одсећи, гране исећи, откопати земљу 

око стабла и извадити пањ и корен. Стабло, гране, пањ и 

корен утоварити на камион и одвести на депонију коју 

одреди инвеститор удаљену до 10 км. Обрачун по комаду 

стабла. 

Ову позицију ће наручилац урадити у сопственој режији. 

            

      ком 7.00 ×   =  

  1.15  Рашчишћавање терена од жбунастог шибља, посечени 

материјал утоварити на камион и одвести на депонију коју 

одреди инвеститор удаљену до 10 км.  

Обрачун по м2 

Ову позицију ће наручилац урадити у сопственој режији. 

            

      м² 20.00 ×   =  

  1.16  Вађење темеља самаца надстрешнице израђених са 

темељном стопом димензија 1.6/1.0/0.25 м и чашицом 

димензија 0.8/1.0/0.55 м од армираног бетона, утовар на 

возило и одвоз на градску депонију.  

Обрачун по комаду темеља самца 

            

      ком 5.00 ×   =  

  1.17  Механичко и хемијско чишћење и дегазација постојећег 

резервоара запремине 50 м3 са припадајућим машинским 

инсталацијама развода горива. 

Након завршетка чишћења потребно је издати Атест којим се 

потврђује безбедан рад на вађењу цистерне. 

Позицијом је обухваћено и преузимање и збрињавање отпада 

од чишћења према важећим прописима. 

Обрачун по комаду резервоара комплет са пратећом 

машинском инсталацијом развода горива. 

            

      ком 1.00 ×   =  
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  1.18  Пресецање металних обујмица којима је фиксиран 

резервоар. 

Обрачун по комаду обујмице 

            

      ком 3.00 ×   =  

  1.19  Вађење резервоара запремине 50 м3 (тежина празног 

резервоара без спољне хидроизолација је око 5.1 тона) 

дизалицом одговарајуће носивости и дохвата. Утовар 

резервоара на транспортно возило и одвоз на локацију коју 

одреди инвеститор удаљености до 15 км. Демонтажа и одвоз 

металног шахта резервоара (изнад резервоара) и одушне 

цеви са бетонским анкер-блоком (непосредно поред 

резервоара) улази у цену. 

Обрачун по комаду резервоара 

            

      ком 1.00 ×   =  

  1.20  Рушење армиранобетонских темеља - лежишта резервоара, 

заједно са тампонским слојем мршавог бетона испод темеља 

и анкерима за обујмице, као и хидроизолацијом горње 

стране лежишта. Вађење шута из јаме, утовар у возило и 

одвоз на одговарајућу градску депонију. 

Обрачун по м3 

            

      м³ 5.70 ×   =  

 Радови демонтаже и рушења :    

2 Земљани радови 

  2.1  Машинско чишћење терена и скидање површинског слоја 

земље дебљине до 30 цм. Употребљив хумус, потребни 

количину за завршну обраду, одвојити на посебну депонију, 

што улази у цену. Вишак земље утоварити на камион и 

одвести на градску депонију. 

Обрачун по м3 

            

      м³ 120.00 ×   =  

  2.2  Радови на снижавању нивоа подземне воде. 

Позиција обухвата набавку, транспорт, монтажу и 

демонтажу система иглофилтера. Подземна вода се снижава 

са нивоа од око 3.0 м од површине терена на око 5.0 м од 

површине терена у слоју глиновите прашине. Слој изнад 

слоја глиновите прашине, у дебљини од око 2.0 м  је 

хумузирана глиновита прашина или насути песак. 

Прстен иглофифлтера обухвата површину димензија 

приближно 28 x 15 м. 

Све елементе - иглофилтере, колекторски цевовод, црпку, 

положај пропуста за пролаз механизације, распоред 

иглофилтера и сл. одредити искуствено и извршити све 

потребне корекције на лицу места што улази у цену 

позиције. Ниво воде мора бити снижен пре почетка радова 

на ископу темеља постојећег резервоара и одржавати се све 

до завршетка затрпавања ископа након уградње новог 

резервоара са збијањем свих слојева. У цену улази трошак 
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потребне енергије за рад система, као и решавање одводње 

воде. Прибављање потребних дозвола за упуштање црпљене 

воде у канализациони систем је обавеза онвеститора. 

Претпостављено је трајање црпљења воде непрекидно 15 

дана. 

Обрачун по радном сату система 

      сат 260.00 ×   =  

  2.3  Припрема и обележавање са израдом помоћне скеле за ископ 

постојећих темеља надстрешнице. 

Обрачун по м2 

            

      м² 40.00 ×   =  

  2.4  Ручни ископ земље II до III категорије за вађење темеља 

самаца надстрешнице. Ископ се врши до просечне дубине 

0.7 м. Бочне стране извести косо ради лакшег вађења 

темеља, димензије основе стопе темеља самца су 1.6/1.0 м, 

укупно има 5 темеља самаца. 

Обрачун по м3 земље, мерено урасло 

            

      м³ 16.00 ×   =  

  2.5  Затрпавање јама након демонтаже темеља самаца земљом из 

ископа са збијањем до 20 MPa. (Затрпавање потребно због 

положаја јама на градилишту) 

Обрачун по м3 земље, мерено збијено 

            

      м³ 20.00 ×   =  

  2.6  Машински ископ у тлу II до III категорије за демонтажу, 

односно вађење резервоара за гориво запремине 50 м3. 

Ископ вршити до дубине око 2.2 м (од постојеће коте 

терена), односно до половине висине резервоара, са косим 

странама. Димензије ископа оформити тако да се планира 

коначна дубина ископа на 4.10 м (од постојеће коте терена) 

са основом дна ископа површине око 40 м2. 

Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 

            

      м³ 320.00 ×   =  

  2.7  Машински ископ у тлу II до III категорије за израду темеља 

надстрешнице. Ископ вршити до дубине око 2.4 м (од 

постојеће коте терена) због обавезе замене тла испод 

темеља, са косим странама, нагиб косине 1:1. 

Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 

            

      м³ 320.00 ×   =  



Конкурсна документација за јавну набавку   ЈН бр. 50/18 9/ 103 

  

 

  2.8  Машински ископ у тлу III категорије за демонтажу, односно 

вађење бетонских темеља резервоара. Ископ вршити након 

демонтаже резервоара до дубине око 4.1 м, са косим 

странама. Ископ наставити према претходно испланираним 

димензија формираним тако да се планира коначна основа 

дна ископа површине око 40 м2 (8x5 м). 

Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 

            

      м³ 110.00 ×   =  

  2.9  Припрема и обележавање са израдом помоћне скеле за ископ 

јаме за уградњу резервоара за гориво 

Обрачун по м2 

            

      м² 450.00 ×   =  

  2.10  Израда подграда за обезбеђивање две стране ископа. Дубина 

ископа је до око 4.6 м од планираног нивоа терена. 

Подграђивање извршити металним талпама, у свему по 

важећим, релевантним правилницима и осталим прописима, 

забијање талпи извести на потребну дубину која обезбеђује 

стабилност подграде. Надзор и одговорни извођач радова 

морају бити присутни приликом израде подграде. Земљиште 

чини први слој хумузиране глиновите прашине или насутог 

песка у дебљини око 2.2 м и други слој од глиновите 

прашине. Обавеза извођача је да, у зависности од конкретног 

типа оплате, изради статички прорачун подграде, 

димензионише све елементе и припреми техничке цртеже за 

монтажу, које мора да одобри надзорни орган пре уградње, 

што улази у цену позиције. 

Обрачун по м' изведене дужине подграде (за тражену дубину 

ископа) 

            

      м' 45.00 ×   =  

  2.11  Машински ископ у тлу II до III категорије за уградњу 

подземног резервоара за гориво запремине 100 м3. Ископ 

вршити до дубине око 4.6 м од планираног нивоа терена, са 

двема косим странама и двема подграђеним (подграде 

обрачунате посебном позицијом). Косине планирати са 

нагибом в/ш=1/1.5, са једне стране израдити рампу за 

манипулацију механизације.  

Обрачун по м3 земље, мерено урасло. (претходно ископана и 

одвежена земља одбијена у обрачуну количине) 

            

      м³ 820.00 ×   =  

  2.12  Израда тампон слоја од дробљеног каменог агрегата (0-

31.5mm) дебљине 20 cm испод темељне плоче са набијањем 

до потребне збијености Ms=40MPa, што ће бити 

контролисано опитном плочом на два места и фино 

испланирати са толеранцијом по висини ±1cm.  

Квалитет се доказује атестом. 

Обрачун по m3 уграђеног материјала.  

            

      м³ 23.00 ×   =  
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  2.13  Израда тампон слоја од дробљеног каменог агрегата (0-

31.5mm) дебљине 20 cm испод темеља самаца надстрешнице 

са набијањем до потребне збијености Ms=40MPa, 

контролисати збијеност опитном плочом и фино 

испланирати са толеранцијом по висини ±1cm.  

Квалитет се доказује атестом. 

Обрачун по m3 уграђеног материјала.  

            

      м³ 2.40 ×   =  

  2.14  Израда тампон слоја од дробљеног каменог агрегата (0-

31.5mm) дебљине 20 cm испод саобраћајнице са набијањем 

до потребне збијености Ms=50MPa, контролисати збијеност 

опитном плочом и фино испланирати са толеранцијом по 

висини ±1cm.  

Квалитет се доказује атестом. 

Обрачун по m3 уграђеног материјала.  

            

      м³ 105.00 ×   =  

  2.15  Набавка, транспорт, и насипање песка у јаму резервоара. 

Приликом насипања песка око резервоара мора се водити 

рачуна да се не оштети изолација на резервоару. 

Насипање радити у слојевима од по 20 cm уз набијање до 

потребне збијености Ms=20MPa. 

Песак мора бити чист, уједначеног гранулометријског 

састава и без примеса органских материјала. 

Квалитет песка се доказује атестом. 

Обрачун по m3 уграђеног материјала.  

            

      м³ 352.00 ×   =  

  2.16  Набавка, транспорт, и насипање песка као замењујућег слоја 

тла испод темеља надстрешнице. 

Насипање радити у слојевима од по 20 cm уз набијање до 

потребне збијености Ms=20MPa, од дна јаме до дубине 

фундирања темеља самаца. 

Песак мора бити чист, уједначеног гранулометријског 

састава и без примеса органских материјала. 

Квалитет песка се доказује атестом. 

Обрачун по m3 уграђеног материјала.  

            

      м³ 235.00 ×   =  

  2.17  Набавка, транспорт, и насипање песка око темеља 

надстрешнице. 

Насипање радити у слојевима од по 20 cm уз набијање до 

потребне збијености Ms=30MPa. 

Песак мора бити чист, уједначеног гранулометријског 

састава и без примеса органских материјала. 

Квалитет песка се доказује атестом. 

Обрачун по m3 уграђеног материјала.  

            

      м³ 100.00 ×   =  
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  2.18  Затрпавање дела јаме после спуштања резервоара земљом из 

ископа уз набијање ручним или машинским путем у 

слојевима од по 20 cm до потребне збијености (Мs= 30MPa). 

(Од горње ивице темељне плоче под углом 30 степени у 

односу на вертикалу, на све четири стране) 

Обрачунава се по m3 ископаног материјала.  

            

      м³ 787.00 ×   =  

  2.19  Разастирање чисте, плодне хумусне земље, у слоју дебљине 

30 цм  и засејавање семеном траве. Извршити фино 

планирање и ваљање дрвеним ваљцима. Земљу насути са 

надвишењем да би после слегања тла биле постигнуте 

пројектоване коте. У цену улази сав материјал, рад и 

транспорт. 

Обрачун по м3 земље након стабилизације слегања 

Ову позицију ће наручилац урадити у сопственој режији. 

            

      м³ 120.00 ×   =  

  2.20  Машински утовар и одвоз вишка земље из ископа на 

одговарајућу градску депонију.  

Обрачун по м3 земље мерено у камиону 

            

      м³ 620.00 ×   =  

  2.21  Припрема и обележавање граница трасе саобраћајнице и 

ивичњака. 

Обрачун по м' 

            

      м' 72.00 ×   =  

  2.22  Обележавање нових саобраћајних површина у потребном 

броју тачака, узевши у обзир постојеће саобраћајнице и 

планиране падове. 

Обрачун по м2 саобраћајне површине 

            

      м² 500.00 ×   =  

  2.23  Припрема и исколчење објекта са израдом наносне скеле и 

преносом висинске коте са репера. 

Обрачун по м2. 

            

      м² 6.25 ×   =  

  2.24  Ручни ископ земље III категорије за тракасте темеље објекта. 

Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране 

правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу 

утоварити на камион и одвести на градску депонију.  

Обрачун по м3 земље, мерено урасло 

            

      м³ 2.70 ×   =  
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  2.25  Набавка и разастирање шљунка као тампон слоја  испод 

темеља. Тампонски слој шљунка насути у слоју д=5 цм, 

набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 

цм.  

Обрачун по м3 набијеног шљунка 

            

      м³ 0.15 ×   =  

  2.26  Набавка и разастирање шљунка као тампон слоја  испод 

подне плоче приземља. Тампонски слој шљунка насути у 

слоју д=10 цм, набити и фино испланирати са толеранцијом 

по висини +1 цм.  

Обрачун по м3 набијеног шљунка 

            

      м³ 0.33 ×   =  

  2.27  Набавка и разастирање шљунка као тампон слоја  испод 

тротоара. Тампонски слој шљунка насути у слоју д=10 цм, 

набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 

цм.  

Обрачун по м3 набијеног шљунка 

            

      м³ 1.61 ×   =  

 Земљани радови :    

3 Бетонски и армиранобетонски радови 

  3.1  Бетонирање подложног слоја бетона дебљине д=6 цм, 

неармираним бетоном МБ 15, испод темељне плоче.  

Обрачун по м3 уграђеног бетона 

            

      м³ 4.60 ×   =  

  3.2  Бетонирање подложног слоја бетона дебљине д=5 цм, 

неармираним бетоном МБ 15, испод темеља самаца 

надстрешнице.  

Обрачун по м3 уграђеног бетона 

            

      м³ 0.60 ×   =  

  3.3  Бетонирање АБ темељне плоче дебљине 40 цм армираним 

бетоном МБ30. Плоча се бетонира у оплати. Оплата улази у 

цену. Армирање арматурном мрежом MA 500/560 Q335 у 

горњој и доњој зони једноструко, арматура улази у цену. 

Бетонску масу прописно уградити и неговати. Квалитет 

бетона се доказује атестом. 

Обрачун вршити по м3.  

            

      м³ 30.60 ×   =  
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  3.4  Бетонирање ослонаца резервоара бетоном МБ 30, у свему 

према плану оплате ове позиције. Тачност извођења радијуса 

кривине горње површине на којој лежи резервоар је +/- 1 cm. 

Бетонску масу прописно уградити и неговати. Квалитет 

бетона се доказује атестом. 

Обрачун по m3 уграђеног бетона заједно са свом потребном 

оплатом (арматура се наплаћује посебно). 

            

      м³ 1.85 ×   =  

  3.5  Набавка, исправљање, сечење, савијање и монтажа арматуре 

квалитета RA 400/500-2 ф12 за лежишта резервоара 

Обрачун вршити по кг уграђене арматуре 

            

      кг 225.00 ×   =  

  3.6  Бетонирање темељног оквира за пумпне аутомате. 

Јединичном ценом ове обухватити израду, монтажу и 

демонтажу оплате све заједно са арматуром. 

Обрачун по комаду. 

            

      ком 2.00 ×   =  

  3.7  Израда АБ темеља за постављање вертикалних одушних 

цеви, пре монтаже машинског цевовода у свему према 

детаљу из машинског пројекта. 

Јединичном ценом ове обухватити израду, монтажу и 

демонтажу оплате све заједно са арматуром. 

Обрачун по комаду. 

            

      ком 2.00 ×   =  

  3.8  Бетонирање темеља самаца бетоном МБ30. Бетонску масу 

прописно уградити и неговати. Стопе темеља самаца 

армирати према статичком прорачуну. Оплата и арматура 

улазе у цену. 

Обрачун вршити по м3 уграђеног бетона 

            

      м³ 6.00 ×   =  

  3.9  Бетонирање стубова бетоном МБ30. Бетонску масу прописно 

уградити и неговати. Стубове армирати према статичком 

прорачуну. Оплата и арматура улазе у цену. Стубови се 

изводе од темеља самаца до висине 120 цм од коте коловоза, 

служе као доњи део стубова надстрешнице изложени 

евентуалном удару аутобуса и као ослонац за укљештење 

челичног дела стубова. 

Обрачун вршити по м3 уграђеног бетона 

            

      м³ 3.15 ×   =  
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  3.10  Бетонирање коловоза армираним бетоном МБ30, дебљине 

д=20 см, са израдом пројектованих падова горње површине. 

Израдити дилатационе и релаксационе разделнице на свака 

3.0 метра и залити их водонепропусном масом.  Плочу 

армирати у доњој зони мрежастом арматуром Q188, 

арматура улази у цену. Бетонску масу прописно уградити и 

неговати. 

Обрачун по м3. 

            

      м³ 105.00 ×   =  

  3.11  Бетонирање острва за аутомате армираним бетоном МБ30, 

дебљине д=15 см, уградња у унапред припремљене металне 

калупе, односно ивичњаке. Плочу армирати у доњој зони 

мрежастом арматуром Q188, арматура улази у цену. Бетонску 

масу прописно уградити и неговати. 

Обрачун по м3. 

            

      м³ 4.65 ×   =  

  3.12  Обрада горње површине бетонског острва сувим посипом - 

феробетоном и импрегнација. Суви посип уградити 

глачањем површине бетона, у свему по упутству 

произвођача. Површина мора бити отпорна на механичке и 

штетне утицаје просутог горива и осталих хемијских 

средстава за одржавање апарата, опреме и станице у целини. 

Обрачун по м2. 

            

      м² 31.00 ×   =  

  3.13  Набавка и постављање префабрикованих бетонских 

ивичњака димензија 18/24/80 цм на дворишту, у бетон МБ 

15. У цену улази сав материјал рад и транспорт. 

Обрачун укупно по м' ивичњака 

            

      м' 75.00 ×   =  

  3.14  Бетонирање тракастих темељних зидова управљачке кућице 

бетоном заједно са бетонирањем темељних серклажа (при 

врху темељних зидова, армираних са 4Rfi12, ufi6/20) 

бетоном МБ20, димензија серклажа 35/20 цм. Оплата и 

арматура улазе у цену. Бетонску масу прописно уградити и 

неговати. 

Обрачун вршити по м3 уграђеног бетона 

            

      м³ 2.56 ×   =  

  3.15  Бетонирање подне плоче приземља управљачке кућице (под 

на тлу) армираним бетоном МБ20, дебљине д=10 см. Плочу 

армирати у средњој зони мрежастом арматуром Q188. 

Бетонску масу прописно уградити и неговати. 

Обрачун по м3. 

            

      м³ 0.33 ×   =  
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  3.16  Бетонирање вертикалних серклажа објекта пресека 25/25 цм 

армираним бетоном МБ 20, са остављањем потребних 

анкера. Армирање са 4Rfi14, ufi6/20. У цену улазе оплата, 

арматура, подупирачи и помоћна скела. Бетонску масу 

прописно уградити и неговати. 

Обрачун по м3 уграђеног бетона 

            

      м³ 0.64 ×   =  

  3.17  Бетонирање хоризонталних серклажа димензија пресека 

25/20 цм, армираним бетоном МБ 20. Армирање са 4Rfi12, 

ufi6/25. У цену улазе арматура, оплата, подупирачи и 

помоћна скела. Бетонску масу прописно уградити и 

неговати. 

Обрачун по м3 уграђеног бетона 

            

      м³ 0.45 ×   =  

  3.18  Бетонирање надпрозорних и надвратних греда димензија 

пресека 25/20 цм, армираним бетоном МБ 20. Армирање са 

4Rfi12, ufi6/20. У цену улазе оплата, арматура, подупирачи и 

помоћна скела. Бетонску масу прописно уградити и 

неговати. 

Обрачун по м3. 

            

      м³ 0.17 ×   =  

  3.19  Израда полумонтажне таванице, типа "Ферт", дебљине 16+4 

цм. Ослонце ребара изравнати цементним малтером. Свако 

ребро мора бити наслоњено минимум 5 цм на ослонац и 

арматура препуштена још 10 цм. Бетонирати бетоном марке 

МБ 20. У цену улазе и фетне-носачи са подупирачима. 

Оплата мора остати најмање 14 дана.  

Обрачун по м2 таванице 

            

      м² 4.00 ×   =  

 Бетонски и армиранобетонски радови :    

4 Зидарски радови 

  4.1  Израда рабиц цементне кошуљице као подлоге за под, 

д=4.0cм: 

Израдити рабиц цементну кошуљицу као подлогу за под, 

д=4.0цм од цементног малтера у размери 1:3. Естрих 

рабицирати арматурном мрежом Q 84 постављеном обавезно 

у средини слоја. Цементни естрих извести потпуно 

хоризонтално без икаквих одступања. 

Обрачун по м2 стварно изведене површине.  

            

      м² 4.00 ×   =  

  4.2  Зидање зидова дебљине 25 цм, пуном опеком у продужном 

малтеру 1:2:6. Цену дати са потребном радном скелом, свим  

материјалима, радном снагом и транспортом. 

Обрачун вршити по м3, нису одбијени отвори 
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      м³ 5.74 ×   =  

  4.3  Малтерисање унутрашњих зидова и плафона приземља 

продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања 

површине очистити и испрскати млеком. Омалтерисане 

површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице 

оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења 

и "прегоревања".  

Обрачун по м2, у обрачуну нису одбијени отвори 

            

      м² 24.00 ×   =  

  4.4  Малтерисање фасадних зидова продужним малтером у два 

слоја. Пре малтерисања површине очистити и испрскати 

млеком. Омалтерисане површине морају бити равне, без 

прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да 

не дође до брзог сушења и "прегоревања".  

Обрачун по м2, у обрачуну нису одбијени отвори 

            

      м² 28.00 ×   =  

 Зидарски радови :    

5 Браварски радови 

  5.1  Израда и уградња анкера, котви и обујмица резервоара од 

пљоштег гвожђа 60/8 мм. Анкере и котве, као и спајање 

обујмица израдити по детаљима из пројекта. Све варове и 

видљиве делове котви заштити хидроизолацијом. 

Обрачун по кг уграђеног челика 

            

      кг 170.00 ×   =  

  5.2  Израда и уградња анкера и лежишних плоча стубова 

надстрешнице. Анкере и лежишне плоче израдити по 

детаљима из пројекта. 

Обрачун по кг уграђеног челика 

            

      кг 280.00 ×   =  

  5.3  Израда, испорука и монтажа носиве челичне конструкције: 

стубова, кровних решеткастих носача, рожњача, носача 

плафона и облоге крова, спрегова и др. - димензија и пресека 

по статичком прорачуну и детаљима (ХОП профили). 

Конструкцију након израде очистити од металног сјаја или 

пескарити, бојити основном бојом у три слоја, а након 

уградње обојити завршном бојом. У цену урачунати и 

ангажовање механизације потребне за манипулацију и 

монтажу елемената. 

Количина обрачуната по кг 

            

      кг 8.500.00 ×   =  

 Браварски радови :    

6 Лимарски радови 
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  6.1  Израда и постављање лежећих хоризонталних олука, 

правоугаоног, односно трапезног пресека од поцинкованог 

лима д=0.55мм, развијене ширине 66 цм, са свим потребним 

носачима и везним елементима 

Обрачун вршити по м1 

            

      м' 46.00 ×   =  

  6.2  Израда и постављање везних елемената хоризонталних 

олука и вертикала од поцинкованог лима д=0.55мм 

Обрачун вршити по ком 

            

      ком 4.00 ×   =  

  6.3  Израда и монтажа олучних вертикала кружног пресека, 

пречника 10 цм од поцинкованог лима д=0.55мм са израдом 

и монтажом држача.  

Обрачун вршити по м1 

            

      м' 30.00 ×   =  

  6.4  Набавка и монтажа сабирних елемената за везу вертикале 

олука и ПВЦ канализационе цеви, са могућношћу чишћења 

ревизије од лишћа и талога.  

Обрачун вршити по ком 

            

      ком 2.00 ×   =  

  6.5  Набавка материјала и покривање косог крова 

пластифицираним профилисаним трапезним челичним  

лимом  ТР  40/250/0.6, у нагибу 6.3°.  Лим се монтира на 

челичне рожњаче. Боја по избору инвеститора.  

Обрачун по м2 изведене позиције косе пројекције, заједно са 

шрафовима, дистанцерима и другим прибором. 

            

      м² 215.00 ×   =  

  6.6  Израда и монтажа облоге стубова надстрешнице од од 

композитног алуминијумског панела дебљине 4 мм, бојеног 

у две боје, шема и нијанса бојења по избору инвеститора. 

Облога се монтира кружно око стубова, пречник круга је 

1000 мм. У цену улази и комплетан материјал за монтажу, 

спојна средства и подконструкција од челичних профила, 

као и помоћна скела. 

Обрачун по м2 развијене површине лима 

            

      м² 62.00 ×   =  

  6.7  Израда и монтажа облоге плафона надстрешнице од 

композитног алуминијумског панела дебљине 4 мм, бојеног 

у белу боју. Облога се монтира преко челичне конструкције у 

саставу основне конструкције надстрешнице. У цену улази и 

комплетан материјал за монтажу, спојна средства и 

подконструкција од челичних профила, као и помоћна скела. 

Обрачун по м2 развијене површине лима 
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      м² 215.00 ×   =  

  6.8  Израда и монтажа вертикалне облоге спољних бочних 

страна крова надстрешнице од композитног алуминијумског 

панела дебљине 4 мм, бојеног у две боје, нијансе и шему 

бојења одређује инвеститор. Облога се монтира преко 

челичне конструкције у саставу основне конструкције 

надстрешнице. У цену улази и комплетан материјал за 

монтажу, спојна средства и подконструкција од челичних 

профила, као и помоћна скела. Облога фриза је вертикална, 

равна. 

Обрачун по м2 развијене површине лима 

            

      м² 85.00 ×   =  

  6.9  Израда и монтажа вертикалне облоге унутрашњих бочних 

страна крова надстрешнице од композитног алуминијумског 

панела дебљине 4 мм. Облога се монтира преко челичне 

конструкције у саставу основне конструкције надстрешнице. 

Облога фриза је равна, вертикална. У цену улази и 

комплетан материјал за монтажу, спојна средства и 

подконструкција од челичних профила, као и помоћна скела. 

Обрачун по м2 развијене површине лима 

            

      м² 50.00 ×   =  

  6.10  Израда и монтажа опшава врха спољних бочних страна 

крова надстрешнице од алуминијумског лима дебљине 0.6 

мм, бојеног у белу боју, РШ 33 цм. Опшав се монтира преко 

челичне конструкције у саставу основне конструкције 

надстрешнице, преклапа вертикалну облогу са спољне и 

унутрашње стране. У цену улази и комплетан материјал за 

монтажу, спојна средства и подконструкција од челичних 

профила, као и помоћна скела. 

Обрачун по м' 

            

      м' 65.00 ×   =  

  6.11  Израда и монтажа опшава споја вертикалних бочних страна 

крова надстрешнице и кровног покривача од равног 

алуминијумског лима дебљине 0.55 мм, РШ 33 цм. Опшав се 

монтира испод алуминијумске вертиклане облоге и преклапа 

кровни покривач. У цену улази и комплетан материјал за 

монтажу, спојна средства и везни материјал, материјал за 

заптивање, као и помоћна скела. 

Обрачун по м' 

            

      м' 19.00 ×   =  

  6.12  Израда и постављање хоризонталних олука на објекту 

управљачке кућице, полукружног пресека од поцинкованог 

лима д=0.55 мм, развијене ширине 33 цм, комплетно са 

израдом и монтирањем кука и са потребном радном скелом. 

Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним 

размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 40%.  

Обрачун вршити по м1 
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      м' 14.00 ×   =  

  6.13  Израда и монтажа олучних вертикала на објекту упрацљачке 

кућице, кружног пресека, пречника 10 цм од поцинкованог 

лима д=0.55 мм са израдом и монтажом држача. Делови 

олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50 мм 

и да се залетују калајем од најмање 40%. Поцинковане 

обујмице са држачима поставити на размаку од 200 цм. 

Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају бити 

удаљене од зида минимум 20 мм. 

Обрачун вршити по м1 

            

      м' 7.00 ×   =  

  6.14  Набавка и монтажа заштитне мрежице за вентилирајући 

кров 

Обрачун вршити по м1 

            

      м' 14.00 ×   =  

 
6.15  Израда и монтажа уводног лима у олук, од равног 

поцинкованог лима дебљине 0.55 мм, РШ 25 цм. Лим се 

монтира испод кровног покривача и везује се са лимом 

олука. Преко уводног лима залепити профилисани гумени 

филер за ребра трапезног лима који спречава евентуални 

продор вишка воде ка унутрашњости објекта. У цену улази и 

комплетан материјал за монтажу, спојна средства и везни 

материјал, материјал за заптивање и остало. 

Обрачун по м'             

 
    м' 46.00 ×   =  

 
6.16  Израда и монтажа затворених сабирних казанчића олука, за 

везу две олучне цеви под углом и једне вертикале олука 

пречника 10 цм, од поцинкованог лима д=0.55мм.  

Обрачун вршити по ком             

 
    ком 2.00 ×   =  

 
6.17  Израда и монтажа опшава слемена, бојеним или 

пластифицираним, поцинкованим челичним лимом д=0.55 

мм, РШ 50 цм, са урезивањем за ребра кровног покривача. 

Као додатно осигурање преко постављеног кровног 

покривача залепити водоотпорни профилни филер за 

трапезни лим што улази у цену позиције. Спојна средства 

улазе у цену. 

Обрачун вршити по м'             

 
    м' 23.00 ×   =  

 
6.18  Набавка и монтажа типских линијских снегобрана, од 

пластифицираног или бојеног поцинкованиог челичног лима 

дужине 50 цм, у два реда смакнуто за дужину снегобрана. 

Спојна средства улазе у цену. 

Обрачун вршити по м' уграђеног снегобрана.             

 
    м' 46.00 ×   =  

 Лимарски радови :    

7 Изолатерски радови 



Конкурсна документација за јавну набавку   ЈН бр. 50/18 20/ 103 

  

 

  7.1  Израда хидроизолације бетонских јастука на местима где се 

ослањају резервоари. Изолацију радити преко потпуно суве 

и чисте подлоге. Хладни премаз битулит „А“ нанети четком 

или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Варење 

битуменских трака (Кондорфлеx В4) извести загревањем 

траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавање 

битуменске масе површине која се лепи и слепљивање 

сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом 

површином. 

Обрачун по m2 

            

      м² 5.50 ×   =  

  7.2  Израда хоризонталне хидроизолације зидова и пода објекта 

управљачке кућице, варењем Кондора. Изолацију радити 

преко потпуно суве и чисте подлоге. Хладни премаз битулит 

"А" нанети четком или прскањем, на температури вишој од 

10 степени. Варење битуменских трака извести загревањем 

траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем 

битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем 

сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом 

површином, са преклопима 10 цм, посебну пажњу посветити 

варењу спојева.  

Хидроизолацију извести од следећих слојева:  

- хладан премаз битулитом "А"  

- Кондор 4, варен за подлогу  

Обрачун по м2 изолације. 

            

      м² 6.25 ×   =  

  7.3  Набавка материјала и постављање паропропусне, 

водонепорусне фолије преко дашчане подлоге на крову 

управљачке кућице, са преклапањем састава.  

Обрачун вршити по м2 

            

      м² 15.00 ×   =  

 Изолатерски радови :    

8 Столарски радови 

  8.1  Набавка и уградња пуних једнокрилних спољашњих врата 

од алуминијума. Врата са испуном од алуминујумског 

композита. Ценом обухватити кваке, браву са сетом кључева, 

лајсне и праг. Брава и боја по избору инвеститора.  

Обрачун вршити по ком. 

Димензије 90/210 

            

      ком 1.00 ×   =  

  8.2  Набавка и уградња прозора од алуминијума, вишекоморни 

профил, застакљени термоизолационим, вакуумираним 

стакло-пакетом 4+12+4 мм. Отварање око вертикалне и 

хоризонталне осе. Брава и боја по избору инвеститора. 

Ценом обухватити и уградњу прозорских клупица од ПВЦ-а 

са спољне и унутрашње стране прозора.  

Обрачун вршити по ком.  

Димензије прозора 60/90 цм 
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      ком 2.00 ×   =  

 Столарски радови :    

9 Тесарски и покривачки радови 

  9.1  Израда четрероводне кровне конструкције од суве јелове 

грађе. На местима ослонаца дрвених греда поставити слој 

Крабероида и греде анкеровати. Урадити све прописане 

тесарске везе кровних елемената и ојачања од флах гвожђа, 

котви, завртњева, кламфи и слично.  

Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова. 

            

      м² 12.25 ×   =  

  9.2  Набавка и постављање дашчане подлоге преко кровне 

конструкције. Даске дебљине 24 мм од суве, праве и 

квалитетне јелове даске, оптималне дужине поставити на 

додир и заковати. 

Обрачун по м2 постављене површине. 

            

      м² 15.00 ×   =  

  9.3  Летвисање крова летвама 2x30/50 мм, низ кров и паралелно 

са роговима преко дашчане оплате, за стварање ваздушног 

простора испод покривача. Летвисање извести сувим, 

правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне дужине. 

Растојање летава по упутству произвођача кровног 

покривача. 

Обрачун по м2 мерено по косини крова. 

            

      м² 15.00 ×   =  

  9.4  Покривање крова фалцованим црепом, сваки комад заковати 

поцинкованим ексером за летве. Цена садржи и покривање 

врха крова профилисаним елементом, као и покривање 

грбина слемењацима сувим поступком за вентилирајући 

кров.  

Обрачун по м2 мерено по косини крова. 

            

      м² 15.00 ×   =  

 Тесарски и покривачки радови :    

10 Молерско-фарбарски радови 

  10.1  Глетовање и фарбање унутрашњих зидова и плафона 

(малтерисаних) са свим потребним предрадњама, у два 

слоја. Фарбање дисперзивним бојама у тону по избору 

инвеститора. Ценом обухватити сав потребан материјал и 

рад. 

Обрачун вршити по м2 

            

      м² 24.00 ×   =  
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  10.2  Бојење фасадних зидова акрилним фасадним бојама најмање 

два пута, односно док се не добије компактна и равномерно 

обојена површина, фасаду претходно грунтирати прајмерима 

и изравнати масама за изравнање према упутству одабраног 

испоручиоца материјала за обраду фасаде. Бојење у белу 

боју. 

Обрачун по м2 фасаде, отвори се не одбијају 

            

      м² 28.00 ×   =  

 Молерско-фарбарски радови :    

11 Керамичарски радови 

  11.1  Поплочавање унутрашњих подова приземља неклизајућим 

керамичким плочицама I класе лепљењем у лепку за 

плочице. У цену урачунати и потребно фуговање и 

постављање сокле од подних плочица висине 10 цм. 

Обрачун вршити по м2 пода 

            

      м² 4.00 ×   =  

 Керамичарски радови :    

12 Разни радови 

  12.1  Долазак и рад дизалице на локацији. Рад обухвата спуштање 

новог резервоара на већ припремљено постоље. Спуштање 

извршити тако да не дође до оштећења резервоара односно 

изолације. Уколико дође до оштећења изолације резервоара 

потребно је извршити поправке и довести резервоар у 

првобитно стање. 

Дизалица мора да буде одговарајуће носивости и стреле за 

овакав терет. 

Обрачун се врши по комаду спуштеног резервоара са свим 

потребним предрадњама (V=100m3). 

            

      ком 1.00 ×   =  

  12.2  Испитивање земљишта узимање композитних узорака на 

параметре укупне угљоводонике (C10-C40) и  минерална 

уља. 

Обрачун по комаду 

            

      ком 1.00 ×   =  

  12.3  Набавка и уградња типских металних заштита ивичњака 

острва за аутомате. Висина острва је 15 цм, заштитна лајсна 

од прохром лима дебљине 2.2 мм се поставља пре 

бетонирања прецизно на пројектовану коту острва помоћу 

кутијастих челичних профила типлованих за бетонску 

конструкцију. Укупна дужина елипсоидног елемента за једно 

острво је 37,71 м. 

Обрачун по комаду 

            

      ком 1.00 ×   =  
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  12.4  Геодетско снимање габарита острва за апарате, 

надстрешнице и шахта резервоара, као и картирање у 

Служби за катастар непокретности.  

Обрачун паушално за целу позицију 

            

      паушал 1.00 ×   =  

  12.5  Обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације 

акрилатним пигментираним премазом намењеним за 

хоризонталну сигнализацију путева. Потребно је обележити 

уливни и изливни ток за четири саобраћајне траке испред и 

иза заштитних острва. 

Обрачун паушално за целу позицију. 

            

      paušal 1.00 ×   =  

 Разни радови :    

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА - ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

1 Земљани радови 

  1.1  Ручни ископ природно влажне земље II до III категорије за 

ровове канализационих цеви ширине 0,8 м, до потребне 

дубине - делом око 0.6 м, делом око 1.1 м. У цену ископа 

улазе и разупирања и обезбеђење рова. Ископану земљу 

одбацити од рова.  

Обрачун вршити по м3 

            

      м³ 90.60 ×   =  

  1.2  Ручни ископ природно влажне земље II до III категорије за 

ревизионе шахтове канализације, као и за сепаратор. Бочне 

странице правилно одсећи а дно рова поравнати до 

тражене коте (просечно око 1.3 м од коте терена). У цену 

ископа улазе и разупирања и обезбеђење рова. Ископану 

земљу одбацити од рова. Обрачуната количина за ископ 85 

цм шире од димензија шахта. 

Обрачун вршити по м3 

            

      м³ 58.50 ×   =  

  1.3  Ручни ископ природно влажне земље II до III категорије за 

темељ испод линијског сливника. Ров ширине 60 цм, 

дубине 20 цм. Бочне странице правилно одсећи а дно рова 

поравнати до тражене коте. Ископану земљу одбацити од 

рова. 

Обрачун вршити по м3 

            

      м³ 3.60 ×   =  
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  1.4  Набавка, довоз и насипање бањског песка на дно ровова, 

испод цеви канализације у дебљини мин. 10 цм и након 

уградње и испитивања цеви мин. 10 цм изнад њих. Песак 

збијати ручним набијачима пажљиво да се не оштети цев 

или спој две цеви. 

Обрачун вршити по м3 збијеног песка 

            

      м³ 29.10 ×   =  

  1.5  Затрпавање преосталог дела ровова земљом из ископа, са 

набијањем, у слојевима дебљине 20 цм. Збијање до 30 MPa 

Обрачун вршити по м3 збијеног материјала 

            

      м³ 110.15 ×   =  

  1.6  Набавка и разастирање шљунка као тампон слоја  испод 

подне плоче шахтова и испод сепаратора. Тампонски слој 

шљунка насути у слоју д=10 цм, набити и фино 

испланирати са толеранцијом по висини +1 цм.  

Обрачун по м3 набијеног шљунка 

            

      м³ 1.12 ×   =  

  1.7  Израда тампон слоја од дробљеног каменог агрегата (0-

31.5mm) дебљине 20 cm испод темељне греде са набијањем 

до потребне збијености Ms=40MPa, фино испланирати са 

толеранцијом по висини ±1cm.  

Обрачун по m3 уграђеног материјала.  

            

      м³ 3.60 ×   =  

  1.8  Машински утовар и одвоз вишка земље из ископа на 

одговарајућу градску депонију.  

Обрачун по м3 земље мерено у камиону 

            

      м³ 53.00 ×   =  

 Земљани радови :    

2 Зидарски и бетонски радови 

 2.1 Израда шахта канализације правоугаоне основе 

унутрашњих димензија 1.0 × 1.0 м, просечне унутрашње 

дубине 1.10 м од нивоа терена. Зидови, доња и горња плоча 

се изводе од водонепропусног бетона МБ30, В4 дебљине 

15 цм, армирање са Q131 у обе зоне, додатна арматура 

горње плоче Q188 у доњој зони и 4Rfi12 око отвора за 

поклопац. Уградити поклопац од нодуларног лива за класу 

оптерећења А15 и пењалице од челика ф18. Израдити 

отворе у зидовима за пројектовани пролаз цеви, након 

уградње цеви продоре обрадити водонепоропусно. У цену 

позиције урачунати сву потребну оплату и арматуру. 

Обрачун вршити по комаду шахта - комплет 

      

      ком 3.00 ×   =  



Конкурсна документација за јавну набавку   ЈН бр. 50/18 25/ 103 

  

 

  2.2  Израда шахта канализације правоугаоне основе 

унутрашњих димензија 1.0 × 1.0 м, просечне унутрашње 

дубине 1.10 м од нивоа терена. Зидови и горња плоча се 

изводе од водонепропусног бетона МБ30, Б4 дебљине 20 

цм, доња плоча дебљине 15 цм, армирање са Q335 у обе 

зоне, додатна арматура горње плоче 4Rfi12 око отвора за 

поклопац. Горња плоча се изводи као део саобраћајнице 

који се додатно армира наведеном арматуром. Уградити 

поклопац од нодуларног лива за класу оптерећења Д400 и 

пењалице од челика ф18. Израдити отворе у зидовима за 

пројектовани пролаз цеви, након уградње цеви продоре 

обрадити водонепоропусно. У цену позиције урачунати сву 

потребну оплату и арматуру. 

Обрачун вршити по комаду шахта - комплет 

            

      ком 1.00 ×   =  

  2.3  Бетонирање темеља за линијски канал од бетона МБ30 

дебљине 25 цм и ширине 60 цм, армирање са Q188 у доњој 

зони. 

Обрачун вршити по м3 

            

      м³ 4.50 ×   =  

  2.4  Набавка и уградња префабрикованог линијског канала за 

одводњу атмосферске воде од полимерцементног 

водонепопусног бетона, висине 20 цм, са уграђеним рамом 

за уградњу решетке ширине 10 цм.  

Обавезно приложити атестну документацију. 

Обрачун по м' уграђеног канала 

            

      м' 30.00 ×   =  

  2.5  Набавка и уградња сливничке решетке ширине 10 цм, од 

поцинкованог челика, атестиране за класу оптерећења 

Д400, израђену од стране одабраног произвођача канала за 

одабрани тип канала. 

Обавезно приложити атестну документацију. 

Обрачун по м' уграђене решетке 

            

      м' 30.00 ×   =  

  2.6  Набавка и уградња наменског чеоног поклопца за одабрани 

тип канала. 

Обрачун по ком 

            

      ком 2.00 ×   =  

  2.7  Набавка и уградња наменског чеоног поклопца за одабрани 

тип канала, са изливом за ф110 са доње стране. 

Обрачун по ком 

            

      ком 2.00 ×   =  

 Зидарски и бетонски радови :    
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3 Канализација 

  3.1  Набавка, испорука и монтажа коалесцентног сепаратора од 

полиетилена, за уградњу у земљу и класу оптерећења А15, 

пуног протока са интегрисаним таложником. Номинални 

проток сепаратора 3 л/с, пречник улива/излива ДН100мм. 

Таложник треба да је запремине 600 литара. Сепаратор 

треба да поседује могућност директног узорковања воде 

кроз поклопац. Коалесцентни филтер треба да је извадив, 

учинак пречишћавања за класу I по стандарду ЕН 858-1.  

Цена аједно са бетонирањем подлоге димензија основе 

сепаратора и спуштањем сепаратора, повезивањем улива-

излива. Сепаратор мора бити прозведен и тестиран у 

складу са ЕН СРПС 858. 

Обрачун вршити по ком 

            

      ком 1.00 ×   =  

  3.2  Набавка и монтажа канализационих цеви од тврдог ПВЦ-а 

за спољну употребу са потребним фазонским комадима, 

ревизијама, испитивањем на притисак од 2 м воденог 

стуба. 

Обрачун вршити по м1 

            

  3.3  ф 110             

      м' 68.00 ×   =  

  3.4  ф 125             

      м' 14.00 ×   =  

  3.5  ф 160             

      м' 43.00 ×   =  

  3.6  Израда прикључка канализације од ПВЦ цеви 160 мм на 

постојећи зидани шахт канализације. Обрачун по комаду 

комплетног прикључка. Тачну дубину прикључка одредити 

на лицу места. 

Обрачун по ком. 

            

      ком 1.00 ×   =  

 Канализација :    

4 Разни радови 

  4.1  Геодетско снимање положаја и висинских кота нових 

шахтова и цевовода.  

Обрачун паушално за целу позицију 

            

      паушал 1.00 ×   =  
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  4.2  Пресецање постојећег хидрантског водовода ДН 50 и 

израда деонице од флексибилног црева за спољни водовод 

ДН 50 којом се заобилази локација на којој предметни вод 

представља сметњу извођења радова. Након завршетка 

радова које омета постојећи вод извршити ново преспајање 

дела водовода и враћање на првобитну трасу. У цену улазе 

сви потребни спојеви водовода, механичка заштита вода 

водовода током извођења радова, као и испитивање 

инсталације након израде привременог вода и након израде 

коначног вода. 

Обрачун по м' привременог вода водовда. 

НАПОМЕНА: ПОТРЕБУ ИЗВОЂЕЊА НАВЕДЕНЕ 

ПОЗИЦИЈЕ НА ЛИЦУ МЕСТА ЋЕ УТВРДИТИ 

НАДЗОРНИ ОРГАН, УЗ ПРИСУСТВО ОДГОВОРНОГ 

ИЗВОЂАЧА РАДОВА, А У ЗАВИСНОСТИ ОД 

СТВАРНОГ ПОЛОЖАЈА ПОСТОЈЕЋЕГ ЦЕВОВОДА 

            

      м' 45.00 ×   =  

 Разни радови :    

 

 

 

1 РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ СКЛАДИШТЕЊА И ИСТАКАЊА ТЕЧНИХ ГОРИВА 

           

Р.БР. НАЗИВ ЈМ КОЛИЧ. Ј. ЦЕНА УКУПНО  

А. НАБАВКА ОПРЕМЕ И СКЛАДИШТЕЊА 

1 Набавка и уградња двокоморног резервоара са дуплим 

плаштом за подземну уградњу у свему према СРПС 

М.З3.014, запремине 100м3, подељена на два дела 

50м3+50м3,са основом за шахт за затварање и шахтом 

резервоара димензија 1.20м x 1.20м x 0.83м, заштићеног 

основном бојом и Кондор траком #4мм, са преклопом од 10 

цм на спојевима, у комплету са алуминијумским 

поклопцем шахта. Алуминијумски поклопац мора бити 

опремљен маказама ради обезбеђења  отвореног  положаја. 

        

Све у комплету: м 1   

            

2 Набавка баждарне шипке. ком 2   

            

3 Баждарење резервоара од стране "Савезног завода за мере 

и драгоцене метале". 

ком 2   
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4 Провера електропробојности хидроизолације на 

резервоару по спуштању у танкване са издавањем 

одговарајућег извештаја од стране овлашћене 

организације. 

ком 1   

            

5 Испитивање непропусности главног резервоара према 

СРПС М.З3.010 хладним хидрауличним притиском од 2 

бара у трајању од 6 х,уз присуство надзорног органа.По 

завршетку испитивања извршити пражњење и чишћење 

резервоара и сачинити записник о спроведеном 

испитивању. воду за испитивање обезбеђује извођач. 

        

Све у комплету: ком 1   

            

6 Испитивање непропусности дуплог плашта са ваздухом 1 

бар у трајању од 6 х уз присуство надзорног органа. 

        

Обрачун по резервоару. ком 1   

            

7 Испитивање непропусности инсталације  са издавањем 

записника о спроведеном испитивању. 

ком 4   

            

8 Уређај за индикацију цурења међуплашта за један 

подземни резервоар са дуплим плаштом,на бази мерења 

притиска ваздуха од 0,2 бара, са звучном и светлосном 

сигнализацијом, сушачем ваздуха, дисплејом."СГБ-

4000/500" или одговарајући. У позицији се обрачунава :                                                                                                                      

Полианидно црево  Ø10/6 као прелаз за увођење 

полипропиленских црева у СГБ или одговарајући уређај, 

црвене боје, 100м                                                                               

Полиамидно црево Ø10/16 мм као прелаз за увођење 

полипропилненских црева у СГБ или одговарајући уређај, 

беле боје, 100м                                                                                                          

Метални орман за смештај аутоматике за контролу дуплог 

плашта, ком 1                                                                                         

        

Све у комплету. кпл. 1   

            

9 Испорука и уградња сета аутоматског мерила нивоа горива 

са припадајућим сетом пловака за мерење нивоа горива, 

воде и густине 

сет 1   

  Баждарење АМН пауш 1   
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10 
Испорука и уградња картичног система за ауторизацију 

истакања путем магнетних картица. (200 картица за возаче 

и 100 картица за возила). 

 

сет 1   

            

А.НАБАВКА ОПРЕМЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ  -  СВЕГА:  

            

Б. НАБАВКА ОПРЕМЕ ПРЕТАКАЊА 

НАПОМЕНА: Цеви за мерење, ваздуширање и утакање, цеви за усис горива саставити тако да се поклопац манлоха може 

подићи без запињања. За заптивање поклопца резервоара употребити клингерит дебљине 4мм. Плаћа се за сав материјал и рад 

комплет. 

1 Набавка материјала,израда и уградња склопа за утакање 

ДН 100 на поклопцу резервоара.Склоп садржи: 

        

 - спојник 02.110                                  ком  1         

 - адаптер 05-110-Л                             ком  1         

 - прирубница 80.110-Ф                        ком  1         

 - заптивка ДН110/2                           ком  1         

 - прирубница ДН110-Ф                        ком  1         

 - поц. Т комад 4"                               ком  1         

 - поц. чеп 4"                                         ком  1         

 - црни муф  4"                                        ком  1         

 - равна прирубница која се изнутра струга    на меру муфа 

и завари се на муф, ДН100 ПН10   ком   1 

        

 - заштитни вентил од препуњења ОПW 61ф СТОП -2000 

или одговарајући   ком   1 

        

 - црне префориране цеви ДН100,дужина перфорације 

1500мм. Цев са доње стране се затвара равним лимом 

д=3мм  Л=1800 ком   1 

        

Све комплет састављено и монтирано по датим цртежима. 

У позицији се обрачунава и бушење поклопца за монтажу. 

кпл. 2   

            

2 Набавка материјала,израда и уградња склопа за усис ДН50 

на поклопцу резервоара.Склоп садржи: 
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 - спојник 02.063                                 ком   1         

 - адаптер 05-063-Л                            ком   1         

 - прирубница 80.063-Ф                       ком   1         

 - заптивка ДН063/2                          ком   1         

 - прирубница ДН063-Ф                      ком   1         

 - угласти наповратни вентил "ГОЈАК" 2" или одговарајући                                                        

ком   1 

        

 - црни муф 2"                                  ком   1         

 - равна прирубница која се изнутра струга на меру муфа и 

завари се на муф,                    ДН50 ПН10    ком   1 

        

 - црне цеви ДН50, дужина 2000    ком   1         

Све комплет састављено и монтирано по датим цртежима. 

У позицији се обрачунава и бушење поклопца за монтажу. 

кпл. 2   

            

3 Набавка материјала,израда и уградња одзрачног склопа на 

поклопцу резервоара.Склоп садржи: 

        

 - спојник 02.050                                 ком   1         

 - адаптер 81-050-УФ-НПТ               ком   1         

 -поц. Лук 6/4"                                     ком   1         

 - равна прирубница за наваривање ДН40ПН10 заптивка 

ДН050/2        ком   1 

        

 -поц.цеви 6/4"                                     ком   1         

Све комплет састављено и монтирано по датим цртежима. 

У позицији се обрачунава и бушење поклопца за монтажу. 

кпл. 2   

            

4 Набавка материјала,израда и уградња склопа за мерну 

летву на поклопцу резервоара. Склоп садржи: 

        

 - силуминску капу по СРПС М Б6 80 димензије ДН32                                 

ком   1 

        

   - цевни наставак по ЈУСРПС М Б6 450 димензије ДН32                                 

ком   1 
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   - равна прирубница која се завари на цев 

ДН32,дим.ДН32ПН10                      ком   1 

        

   -поц.цеви 5/4" Л=500                       ком   1         

  Све комплет састављено и монтирано по датим цртежима. 

У позицији се обрачунава и бушење поклопца за монтажу. 

кпл. 2   

            

5 Обрада отвора са прирубницом ДН80 ПН10 за мерну сонду 

за електронско мерење нивоа горива у резервоару. 

ком 2   

            

6 Набавка материјала,израда и уградња везе цеви за гориво 

2",непролазни.Веза садржи следеће елементе: 

        

 - лук 03.063.ЕИФ                                   ком  1         

   - спојник 02.063                                 ком   1         

   - адаптер 82-063-НПТ                      ком   1         

   - славину 21БВ-0200                         ком   1         

   - поц.ниплу 2"                                     ком   1         

   - прирубница 2" по ДИН 5435          ком   1         

  Све комплет састављено и монтирано по датим цртежима. 

У позицији се обрачунава и бушење кадице за монтажу. 

кпл. 2   

            

            

7 Набавка материјала,израда и уградња опреме за одзрачење 

резервоара. Садржи следеће елементе: 

        

   - лук 03.050.ЕИФ                                   ком   2         

   - спојник 02.050                                 ком   2         

   -адаптер 82-050-НПТ                       ком   2         

   -поц.цев 6/4"  Л=5000                      ком   3         

   -одзрачни вентил са заштитом продирања пламена ОПW 

523В-2200 или одговарајући             ком   1 

        

  Све комплет састављено и монтирано по датим цртежима. 

У позицији се обрачунава и бушење кадице за монтажу. 

кпл. 2   
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Б.НАБАВКА ОПРЕМЕ ПРЕТАКАЊА  -  СВЕГА:  

            

Ц. ЦЕВНИ РАЗВОД 

1 Набавка и уградња цеви за течна горива као производ 

Петро Тецхник од полиетилена тип УПП или одговарајући 

са полагањем на нивелисани песак,од резервоара до 

аутомата са падом од 1% према прикључку на поклопцу 

резервоара,са потребним материјалом за спајање,у свему 

према пропису за ову врсту посла,препоруци произвођача 

и цртежима. Цеви су димензије:   

        

001-90 м 10   

001-063 м 45   

            

2 Набавка и уградња цеви за одзрачивање резервоара  као 

производ Петро Тецхник од полиетилена тип УПП или 

одговарајући са полагањем на нивелисани песак,од 

резервоара до аутомата са падом од 1% према прикључку 

на поклопцу резервоара,са потребним материјалом за 

спајање,у свему према пропису за ову врсту 

посла,препоруци произвођача и цртежима. Цеви су 

димензије:   

        

001-050 м 10   

            

3 Испорука и монтажа прелазног комада  пластика метал за 

потребе повезивања инсталације  

ком 8   

            

4 Испорука и монтажа уводне манжетне за цеви при 

проласку кроз зидове металних зидова кутија и шахтова.   

        

ФЕБ 200-СЦ ком 4   

ФЕБ 175-СЦ ком 2   

            

5 Испорука и уградња лука 90°.         

03-063-ЕИФ ком 8   

            

6 Испорука и уградња спојника.         
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2.63 ком 12   

2.50 ком 6   

            

7 Означавање цеви са врстом горива и ка ком аутомату иде 

која цев. Ознаке извршити на цевима у шахтовима 

резервоара и на цевима испод аутомата. 

Такође,постављање налепница према СРПС-у са ознакама 

врста горива у шахтовима за индиректно утакање,као и на 

алуминијумским поклопцима шахтова резервоара. 

        

   пауш. 1   

            

Ц.ЦЕВНИ РАЗВОД  -  СВЕГА:  

            

Д. ОПРЕМА ЗА ИСТАКАЊЕ 

1 Набавка мерних уређаја за издавање горива типа:         

  Једна врста горива, два пистоља         

   1x2 (130/80 лит/мин) ком 2   

            

  Монтажа и баждарење пумпних аутомата. пауш 2   

            

2 Набавка и  уградња кадице испод аутомата за истакање 

горива,према цртежу,заштићен основном бојом и Кондор 

траком #4мм са преклопима од 10 цм. Кадице се 

постављају на унапред избетонирано постоље, димензије                                                                                                                               

        

  665x800x750мм          40кг ком 2   

            

3 Набавка и уградња постоИја аутомата за истакање горива . 

Постоље се израђује од НЛП 50x50x5 заштићен са 

антикорозивним премазом,према цртежу.                           

        

дим. 1044x 515мм ком 2   

            

Д.ОПРЕМА ЗА ИСТАКАЊЕ  -  СВЕГА:  
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Е. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

1 Ископ земље за полагање цеви,са одлагањем ископане 

земље на привремену градилишну депонију удаљену до 

50м. Обрачун по м3. 

        

    м3 8   

2 Набавка, транспорт,разастирање и нивелисање песка,за 

полагање истакачких цеви. Нивелисање водити од 

резервоара до аутомата са падом од 1% према прикључку 

на поклопцу резервоара. Дебљина слоја Д=30.0 цм. 

Обрачун по м3. 

        

    м3 4   

            

Е.ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  -  СВЕГА:  

            

Ф.ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ 

1 Упознавање са пројектом,размеравање,усклађивање са 

постојећом ситуацијом на терену,рашчишћавање 

градилишта,учешће у прегледу и пријему радова од стране 

надлежних органа и инспекција,припрема 

записника,атестне документације итд. 

        

  Све у комплету. пауш. 1   

            

2 Обезбеђење атестне и техничке документације од стране 

извођача радова. 

пауш. 1   

            

3 Транспорт опреме,материјала и алата. пауш. 1   

            

Ф.ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ  -  СВЕГА:  

 

Предмер материјала и радова – електро инсталације 

 

Опис ј.м. Колич. Јед.цена цена 

 

А. НАПАЈАЊЕ  

Испорука и полагање подземног кабла типа ПП00 4x16мм2, између 

разводног ормана радионице и разводног ормана за напајање 

комплекса бензијске пумпе. Кабел се полаже делом у земљани ров, а 

делом у заштитној ПВЦ цеви (испод бетонираних површина). Заједно 
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са напојним каблом положити и траку Фе/Зн 30x4 мм, у свему према 

датим плановима.  

Позиција обухваћа повезивање кабла на оба краја, уградња у 

постојећи разводни орман осигурача у 3x32А, и земљане радове.  

- дужина трасе је 70м     

- Дужина кабла типа ПП00 4x16мм2 м 80   

Тачну дужину кабла проверити на лицу места     

УКУПНО:  

 

Б. ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈА РАСВЕТЕ И ЕЛ. УРЕЂАЈА 

Демонтажа постој. и монтажа новог надградног ормана, ИП55, 

лимени, дим. 800x800x210мм., произвођача ЕВРОТЕХНА, или 

одговарајући у објекту за запослена особља.  

У орман се уграђује следећа опрема Моллер или сличног квалитета: ком 1   

-прекидач ГС-40-10 У (0-1) ком 1   

-заститна склопка ФИД 40/0.5А ком 1   

-аутоматски прекидачи 10кА у складу са ИЕЦ 60947-2, називне струје 

6, 10, 16, једнополни ком 10   

-контактор К16А ком 1   

-фоторелеј ФОРЕЛ  ком 1   

-прекидач ГС-16-51 У (0-1-2) ком 1   

-одводник пренапона Дехнгуард ТН-Ц-С или одговарајући ком 1   

-монофазна утичница „ОГ“ ком 2   

-трофазна утичница „ОГ“ ком 1   

-одводник пренапона Дехнгуард ТН-Ц-С или одговарајући ком 1   

Ситни и непредвидјени материјал и рад по потреби за повезивање 

свих металних маса  пауш 1   

Напомена: 

У ормар се предвиђа уградња елемената за енергетско напајање и 

аутоматско управљања точионих места и места за утакање 

горива, у складу са испорученом опремом. Ова опрема није 

обухваћена овом предмером и предрачуном.     

Комплет рад и материјал компл 1   

     

Испоручити материјал и израдити прикључно место за светиљке 

опште расвете, паник расвете, и фотоцелије. Каблови су типа Н2XХ-Ј 

3x1.5мм2, полажу се делом на кабловским регалима, делом у 

гибљивим цевима. Просечна дужина је 20м     

Комплет рад и материјал ком 6   

     

Испорука материјала и израда изједначења потенцијала, уградња 

ШИП-а (2ком), уземљење свих металних маса     

Комплет материјал И рад пауш    

     

Испорука И монтаже следећих расветних тела:     

-Светиљка РАМОНЕ ЛЕД, 120W, 4000‚К, 10200лм, ИП65, бела 

Сцхрацк или одговарајући ком 3   

-ЛЕД паник светиљка, 8W, ОМС  ИП65, или одговарајући ком 2   

Комплет материјал И рад     

УКУПНО:   

 

Ц. ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 

Испорука и полагање траке Фе/Зн 30x4 мм делом у бетонски темељ, 

делом у ископан ров. 

Позиција обухваћа и земљане радове за потребе полагања траке и 

повезивање са уземљењем суседних објеката.     

-Ископ и затрпавање рова м 30   

- Трака Фе/Зн 30x4 мм м 120   
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Испорука и полагање траке Фе/Зн 20x3мм у стубове приликом 

бетонирања и на кров на припремљене потпоре м 40   

     

Испорука материјала и монтажа следећих елемената гром. 

инсталације:  
    

- укрсни комад  
ком 14   

- гром. хватаљка 
ком 2   

- потпоре за кровни вод  
ком 6   

- раставни мерни спој 
ком 4   

- обујмица за сливник 
ком 4   

- стезаљка за олук 
ком 4   

- елемент за спајање траке са лименим кровом ком 4   

     

Ситни и непредвидјени материјал и рад по потреби за повезивање 

свих металних маса  пауш 1   

 8    

Испитивање уземљења и издавање служб. извештаја о резултатима пауш 1   

УКУПНО:   

 

Д. УЗЕМЉЕЊЕ РЕЗЕРВОАРА И СТУБ ЗА УЗЕМЉЕЊЕ АУТОЦИСТЕРНЕ 

     

Испорука и полагање траке Фе/Зн 30x4 мм делом у бетонски темељ, 

делом у ископан ров у песак као и делом по резервоару са 

заваривањем на ушице резервоара, у свему према цртежу.  

Позиција обухваћа и земљане радове за потребе полагања траке за 

повез. са суседним објектима.     

- Ископ и затрпавање рова м 20   

- Трака Фе/Зн 30x4 мм м 80   

     

Испорука материјала и галванско превезивање цевовода, прирубница, 

вентила и друго Цу плетеницом и папучицама  ком 15   

     

Испорука материјала и монтажа следећих елемената за 

повезивање траке.  
    

-укрсни комад  
ком 20   

     

Испорука и постављање стуба за уземљење аутоцистерне са 

прекидачем у Еx изведби, једнополни, 16А, Еx д ИИ, АТ3 и 10м Цу 

ужета са хватаљом за цистерну. 

Позиција обухвата израду темеље и земљане радове и повезивање са 

системом уземљења објекта. компл 1   

     

Ситни и непредвидјени материјал и рад по потреби за повезивање 

свих металних маса  пауш 1   

     

Испитивање уземљења и издавање служб. извештаја о резултатима пауш 1   

     

Укупно без ПДВ:   

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС: 



Конкурсна документација за јавну набавку   ЈН бр. 50/18 37/ 103 

  

 

• Рок завршетка радова не може бити дужи од 45 дана, од дана увођења извођача у 

посао.    

• Све радове треба извести у складу са пројектном документацијом, сви материјали 

који се уграђују приликом извођења радова морају такође у потпуности 

одговарати пројекту.  

• Сви запослени радници које понуђач упућује на вршење радних задатака код 

наручиоца, морају бити пријављени, морају имати здравствена уверења да су 

способни да врше радне задатке на које их послодавац упућује, морају бити 

оспособљени за руковање машинама уколико су упућени на послове руковања 

машинама. О горе наведенима ће изабрани понуђач бити у обавези да достави 

документацију лицу за безбедности и здравље на раду код наручиоца Марку 

Аничићу.  

• Наручилац ће обезбедити надзорни орган у свему у складу са пројектном 

документацијом. 

• Поред надзорног одргана наручилац именује Александра Поповића као интерни 

надзорни орган задужен за праћење реализације уговора о јавној набавци који се 

додељује у предметном поступку јавне набавке.  

• Минимална захтевана гаранција за машинску инсталацију цевовода износи 30 

година. Гаранција мора бити издата у писаној форми и уз њу мора бити 

достављен извештај о свим завареним спојевима на инсталацији. Понуда 

понуђача који нуди краћи гарантни рок за машинску инсталацију цевовода или 

без достављања писаног извештаја о завареним спојевима ће бити одбијена као 

неодговарајућа понуда.  

• Комплетна машинска инсталација цевовода мора бити израђена искључиво са 

полиетиленским цевима намењеним за транспорт нафтних деривата, које 

задоваољавају захтеве стандарда ЕН 14125:2013. Понуђач уз понуду обавезно 

доставља и фотокопију сертификата да понуђене цеви и други елементи цевовода 

испуњавају услове наведеног стандарда.  

• Минимална захтевана гаранција за цистерну и уграђену опрему која је саставни 

део машинског пројекта износи 5 година. Понуда понуђача који нуди краћи 

гарантни рок за цистерну и уграђену опрему ће бити одбијена као неодговарајућа 

понуда. 

• Минимална захтевана гаранција за грађевинске радове и уграђени материјал који 

се везује за грађевински, хидро и електро пројекат износи  две године. Понуда 

понуђача који нуди краћи гарантни рок грађевинске радове и уграђени материјал 

ће бити одбијена као неодговарајућа понуда. 

• Понуђач мора бити овлашћени увозник или дистрибутер инсталиране комплетне 

опреме или мора имати уговор о Пословно-техничкој сарадњи са произвођачем  

(Пумпни Аутомати, Аутоматска мерила нивоа, Цевовод, Картични Систем). Као 

доказ понуђач уз понуду доставља потврду од произвођача да је овлашћен 

увозник или дистрибутер. Потврда мора бити издата у 2018. години, или 

фотокопију уговора о Пословно техничкој сарадњи.  

У случају да понуду подноси група понуђача, носилац посла мора бити предузеће 

за машинске радове на које и гласе горе наведена овлашћења односно које је 

потписало уговор о Пословно техничкој сарадњи. Међусобне односе учесници у 
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групи понуђача морају да регулишу Споразумом који су обавезни да доставе уз 

понуду.    

• Пумпни Аутомати – Морају Бити протока 130/80лит, симултано точење, 

двоструки, са електро-механичким тоталима. Пумпни аутомат мора поседовати 

важеће типско одобрење издато од стране ДМДМ-а, декларацију о усаглашености 

са стандардом.  Понуђач уз понуду обавезно доставља као доказ наведен у овој 

тачци – Копију уверења о одобрењу типа, декларације о усаглашености или 

Изјаве-Потврде о усаглашености.  

• Аутоматско мерило нивоа (СОНДЕ). КОНЗОЛА- конзола мора имати могућност 

повезивања минимум 16 сонди, иста мора поседовати одобрење типа мерила, о 

чему понуђач обавезно уз своју понуду доставља као доказ копију важећег 

типског одобрења издату од стране ДМДМ-а, исти мора имати и колор ЛЦД тач 

скрен екран најмање 7''. Конзола мора имати следећа функције- мерење нивоа 

деривата и воде, мерење густине, функцију ауто калибрације и детекције цурења 

по Европској норми 0,36 лит/часова, повезивање на контролер (ДОМС или 

слично), ауто реконсилацију, звучни и светлосни аларм, слање аларма на маил 

или смс,  дневник догађаја са минимум 1000 уноса, унос 250 тачака талица, 

екстерни штампач. 

• СОНДА- мора бити магнетносриктивна, тачност мерења +/-0,1mm, минимум 5 

температурних сензора, мерење нивоа деривата и мерење густине деривата. 

Понуђач уз понуду обавезно доставља и извод из каталога произвођача којим 

доказује да сонде испуњавају  наведене услове.  

• Понуђач је у обавези да најкасније у року од три дана од закључења грађевинског 

дневника изврши обуку запослених наручиоца за употребу целокупног картичног 

система. Понуђач обучава 5 запослених наручиоца који морају да савладају 

предметну материју до мере како би били способни извршити даље обучавање 

осталих корисника система код наручиоца. Приликом вршења обуке понуђач је у 

обавези да достави детаљно писано упутство за рад.  

• Извођач радова приликом извођења мора да води рачуна како својим 

активностима не би угрозио нормално функционисање радних процеса код 

наручиоца. Мора да води рачуна да у сваком моменту буду проходне обе капије 

које ће у време извођења радова служити за улаз и излаз аутобуса у круг 

предузећа. Посебно извођач мора водити рачуна (због близине објеката) да ће у 

току целог периода извођења радова возила наручиоца за сипање моторног 

горива користити малу пумпу наручиоца, иста мора бити у сваком моменту 

доступна возилима.  

• Извођач радова мора током целог периода извођења радова водити рачуна о 

уредности градилишта. Отпадне материјале и смеће уредно да уклања са 

градилишта, да обезбеди редовно чишћење комплетног градилишта и његове 

околине.  

• Коначан обрачун ће се вршити према стварно изведеном стању. 
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3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

3.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1. ДА ЈЕ РЕГИСТРОВАН КОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА, ОДНОСНО УПИСАН У 

ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТАР (чл. 75 ст. 1. тач. 1. Закона) 

ДОКАЗ:    

– Извод из регистра Агенције за привредни регистре или 

– Извод из регистра надлежног Привредног суда. 

2. ДА ОН И ЊЕГОВ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК НИЈЕ ОСУЂИВАН ЗА НЕКО ОД 

КРИВИЧНИХ ДЕЛА КАО ЧЛАН ОРГАНИЗОВАНЕ КРИМИНАЛНЕ ГРУПЕ, ДА 

НИЈЕ ОСУЂИВАН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, КРИВИЧНА 

ДЕЛА ПРОТИВ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КРИВИЧНО ДЕЛО ПРИМАЊА ИЛИ 

ДАВАЊА МИТА, КРИВИЧНО ДЕЛО ПРЕВАРЕ. (чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона) 

ДОКАЗ:  

Правна лица:  

Извод из казнене евиденције односно уверење основног суда на чијем подручју се 

налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којим се поврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре;  

Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег 

суда у Београду, којим се потвђује да правно лице није осуђивао за неко од 

кривичних дела организованог криминала;  

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 

којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 

криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

Предузетници и физичка лица:  

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 

којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта). 

Напомена: Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда 
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3. ДА ЈЕ ИЗМИРИО ДОСПЕЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ЈАВНЕ 

ДАЖБИНЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЛИ СТРАНЕ 

ДРЖАВЕ КАДА ИМА СЕДИШТЕ НА ЊЕНОЈ ТЕРИТОРИЈИ. (чл. 75. ст. 1. тач. 4. 

Закона)  

ДОКАЗ:  

Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за 

приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Напомена: Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

4.  ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПРИ САСТАВЉАЊУ ПОНУДЕ ИЗРИЧИТО 

НАВЕДЕ ДА ЈЕ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 

ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, 

ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА 

ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНЕЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ. (чл. 

75.ст.2. Закона) 

ДОКАЗ: 

Потписан и оверен Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст.2. Закона 

(Образац бр. 5 чини саставни део конкурсне документације).  

Напомена: Образац изјаве мора да буде потписан од стране овлашћеног лица 

понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверена печатом. 

II Додатни услови из чл. 76. Закона : 

ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ ФИНАНСИЈСКОГ 

КАПАЦИТЕТА: 

· Да је понуђач у претходне две (2) пословне године (2015. и 2016) остварио 

укупан пословни приход у износу од најмање  60.000.000,00 динара.  

· Да у претходне три (3) године до дана објављивања јавне набавке на порталу 

јавних набавки Републике Србије, није имао ни један регистровани дан 

неликвидности.  

ДОКАЗ:  

· Извештај о бонитету- образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне 

регистре Републике Србије са подацима о претходне три пословне године, 

· Потврда НБС Републике Србије о броју дана неликвидности  за тражени период 

издата након датума објављивања јавне набавке на поратлу јавних набавки. 
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 ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА: 

Да је понуђач у последње  (3) године до дана објављивања јавне набавке на 

порталу јавних набавки Републике Србије (2015., 2016. и 2017.) извео радове исте 

као што је предмет ове јавне набавка, на изградњи Интерних или Јавних пумпних 

станица за снабдевање превозних средстава моторним и другим горивима у 

минималној вредности од 60.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-., у оквиру 

којих су извођени и радови на машинским инсалацијама за течна и ТНГ горива.   

Да понуђач поседује сертификат ИСО 9001:2015  за радове на изградњи и 

одржавању бензинских станица. 

ДОКАЗ:  

Као доказ о извршеним радовима понуђач уз своју понуду доставља оверену 

фотокупију уговора са уговореним ценама, и Потврду о изведеним радовима 

оверену од стране инвеститора која мора да садржи следеће: назив Инвеститора, 

Седиште Инвеститора, Матични број Инвеститора, ПИБ Ивеститора, назив 

радова за који се поврда издаје, деловодни број и датум завођења уговора на 

основу којих су изведени радови (који је предат) врeдност радова без 

обрачунатог ПДВ-а, и потпис и печат Инвеститора.  

Док за доказ о поседовању сертификата прилажу се фотокопије важећих 

сертификата на српском језику.  

ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА: 

Довољним кадровским капацитетом се сматра да понуђач има у теренутку 

подношења понуде, у радном односу или ангажовано другим одговарајућим 

уговором у складу са одредбама Закона о раду Републике Србије (наведени 

уговори морају бити у минималном трајању извођења радова на објекту који је 

предмет јавне набавке), најмање 30 радника, у оквиру чега треба да буду: 

• најмање 1 дипломирани грађевински инжењер са лиценцом 410 и да је био 

одговорни извођач радова на најмање 2 пумпне станице за снабдевање 

превозних средстава моторним и другим горивима на којима је вршена 

адаптација, санација, реконструкција или изградња објеката. 

• најмање 2 дипломиранa машинска инжењерa са лиценцама 330 i 430 и да 

је био одговорни извођач радова на најмање 3 објекта на којима је вршена 

адаптација, санација, реконструкција или изградња објеката пумпне 

станице за снабдевање  превозних средстава моторним и другим 

горивима. 

• најмање 27 радника, од којих најмање 2 запослена морају поседовати 

одговарајуће лиценце на пословима варења, односно сертификата за 

вариоце за електролучно или аутогено заваривање метала, а најмање 3 

запослена морају поседовати посебан сертификат за електрофузионо 

заваривање издат од стране произвођача опреме чији су производи 

поуђени у понуди.  
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ДОКАЗ:   

За све раднике приложити копије М образаца фонда ПИО за пријаву радника, 

копије уговора о раду или копије других одговарајућих уговора у складу са 

одредбама Закона о раду Републике Србије (наведени уговори морају бити у 

минималном трајању извођења радова на објекту који је предмет јавне набавке). 

За дипломиране грађевинске инжењере доставити, копије тражених лиценци 

ИКС-а заједно са потврдом о важности исте, као и поврде наручиоца да је 

одговорни извођач радова са лиценцом 410 учествовао као одговорни извођач 

радова на најмање 2 објекта на којима је вршена адаптација, санација, 

реконструкција или изградња пумпних станица за снабдевање превозних 

средстава моторним и другим горивима за грађевинског инжењера. За машинске 

инжењере доставити копије тражених лиценци ИКС-а заједно са потврдом о 

важности исте, као и поврде наручиоца да је одговорни извођач радова са 

лиценцом 330 и 430 учествовао као одгворни извођач радова на најмање 3 

објекта на којима је вршена адаптација, санација, реконструкција или изградња 

пумпних станица за снабдевање превозних средстава моторним и другим 

горивима. За запослене раднике који обављају послове варења се достављају 

фотокопије важећих сертификата за варење.  

ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА: 

Довољним техничким капацитетом се сматра да понуђач у тренутку подношења 

понуде поседује (у власништву, закупу или лизингу) следећу опрему: 

· 1 камион/доставно возило до 2,5 т, 

· 1 комбинована радна машина, 

· 1 дизалица,  

· 1 мешалица за бетон, 

· 2 корпе за рад на висини минимум 12 метара радне висине, 

· Понуђач мора поседовати лабораторију за послове оверавања опреме која је 

предмет јавне набавке и подлеже законским регулативама, односно за 

послове волуметријског оверавања резервоара, оверавање справа за мерење 

запремине течних горива и ТНГ-а, аутоматска мерила нивоа течности у 

резервоарима.  

ДОКАЗ: 

Фотокопија пописне листе Са датумом 31.12.2017. године, оверена од сране 

одговорног лица понуђача,са тачно означеном траженом опремом. За возила 

потребно је доставити копије саобраћајних дозвола или очитане саобраћајне 

дозволе и полисе осигурања за предметна возила. За опрему која је у закупу 

такође треба доставити копије уговора на основу којих их понуђач користи као и 

фотокопије пописних листа закуподавца и за возила која су у закупу треба 

доставити очитане саобраћајне дозволе и полисе осигурања за предметна возила. 

Уговори о закупу морају бити важећи током свог времена извођења радова на 

објекту који је предмет јавне набавке. Док за лабораторију мора да се достави – 

Потврда Акредитације издата од стране акредитационог тела. 
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III Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона: 

 

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде  

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који 

ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета 

набавке који ће извршити преко подизвођача. Учешће подизвођача не може бити 

веће од 50% укупне премије. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 

јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 

услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Сва 

доспела потраживања наручилац ће пренети директно понуђачу укључујући и 

доспела потраживања за део набавке који се извршава преко подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова.  

 

IV Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са 

чланом 81. Закона: 

 

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. Закона и 

то податке о: 

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

 понуђачу или понуђачима који ће израђивати полисе и за њих издавати фактуре, 

 рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да достави наведене доказе да испуњава 

услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).  

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона мора да буде потписан 

од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом 

сваког понуђача. 
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Образац изјаве о независној понуди мора да буде потписан од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом сваког понуђача. 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.  

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

Лице уписано у РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА није дужно да приликом подношења 

понуде доказује испуњеност обавезних услова (наведених под редним бр. 1-3). 

 

Понуђачи нису дужни да у конкурсној документацији доставе тражени доказ о 

испуњавању услова из чл.75 и чл.76 ЗЈН, уколико је доказ јавно доступан. 

Понуђач који  није доставио доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа, дужан  је да  наведе линк  на коме се налазе тражени докази који 

су јавно доступни. У супротном Наручилац ће такву понуду одбити у складу са чл.79 

ст.6 ЗЈН. 

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од 

понуђача, чија је понуда на основу извештаја за стручну оцену оцењена као 

најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

доказа.  

Ако понуђач у остављеном примереном року  који не може бити краћи од пет дана, 

не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву.  

Понуђачи регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказе из чл.75. ст.1. тач.1. и то: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције. 

Наручилац не може одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 

страницу на којој су јавно доступни подаци тражени у оквиру ових услова.  

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 

уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се 

доказ доставља у изворном електронском облику.  

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени  докази, понуђач 

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом те државе.  

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе.  
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Понуђач је дужан да без одлагања и писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до 

доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о 

јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

4.1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА 

ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „НАЈНИЖА 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА“. Понуда у којој је најнижа цена добија прво место, понуда у 

којој је друга најнижа цена добија друго место и тако редом за све понуде.  

 

4.2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ 

ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гаранти рок за машинску 

инсталацију. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти 

гарантни рок за машинску инсталацију као најповољниа ће бити изабрана понуда 

понуђача који је понудио краћи рок извршења радова. Уколико две или више понуда 

имају исту најнижу цену исти гарантни рок и исти рок извршења радова као 

најповољнја ће бити изабрана понуда понуђача који има дужи рок важења понуде.  

 

5. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

Конкурсна документација садржи следеће обрасце који се достављају уз понуду: 

1. Образац бр. 1 - Образац понуде  

2. Образац бр. 2 - Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни 

3. Образац бр. 3 - Образац трошкова припреме понуде 

4. Образац бр. 4 - Образац изјаве о независној понуди 

5. Образац бр. 5 - Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став. 2 
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Образац бр. 1 

 

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ  

 
Понуда за јавну набавку - Пумпна станица за гориво , ЈН бр. 50/18  

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пословно име: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број  (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса (е-маил): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потпис уговора:  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ  

 

А) САМОСТАЛНО 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 

1) 

Пословно име:  

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Пословно име: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

коју ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке коју ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду 

са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у 

табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да 

се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о понуђачу из групе понуђача“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди 

од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 

довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача из групе 

понуђача. 
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Укупна цена без ПДВ-а   

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок важења понуде (минимум је 60 дана од дана 

отварања понуда) 

 

Рок извршења радова  (максимум је 45 дана од 

приступања извођењу радова) 

 

Гарантни период за радове који су везани за 

грађевински хидро и електро пројекат (минимум је 2 

година) 

 

Гарантни период за машинску инсталацију цевовода 

(минимум је 30 година) 

 

Гарантни период за уграђену цистерну и опрему која 

је везана за машински пројекат (минимум је 5 година) 

 

 

 

 

 

 

Датум                   Потпис понуђача 

    М. П.  

_____________________________   _____________________________ 

 

 

Напомене:  

 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 

да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују 

и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде. 
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Образац бр.2 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ 

ПОНУЂАЧ ___________________________ПОДНОСИ ПОНУДУ СА 

СЛЕДЕЋОМ СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 
Понуда за јавну набавку - Пумпна станица за гориво , ЈН бр. 50/18 је израђена на 

основу следећих елемената структуре цене: 

 

 ОПИС РАДОВА – Пумпна станица за гориво  

 
1. ОПИС: Јединичн

а цена без 

ПДВ-а. 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом. 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а за 

наведене 

количине 

1.  
1.1  Пажљива демонтажа модуларног полиестерског 

киоска К67 "Имград" Љутомер од бетонске 

подлоге, утовар на возило и транспорт на место 

које одреди инвеститор, до удаљености 10 км. У 

цену улази и демонтажа свих кабловских и 

осталих прикључака киоска на подземне 

инсталације. Демонтажа и транспорт опреме и 

уређаја уграђених у киоску улази у цену. 

Обрачун по комаду киоска 

    
   

2.  
   Ову позицију ће наручилац урадити у сопственој 

режији. 

ком 0.00 
   

3.  
1.2  Вађење заштитних металних стубића и бетонских 

темеља у који су постављени, утовар у возило и 

одвоз на градску депонију. 

Обрачун по комаду стубића 

    
   

4.  
    ком 4.00 

   

5.  
1.3  Пажљиво вађење саобраћајног знака заједно са 

металним стубом и бетонским темељем у који је 

постављен и одлагање ма место које одреди 

инвеститор у кругу комплекса. 

Обрачун по комаду 

    
   

6.  
    ком 1.00 

   

7.  
1.4  Демонтажа металног ормарића са електро 

опремом, металног стубића и бетонског шахта, 

утовар у возило и одвоз на градску депонију. Пре 

отпочиња радова проверити да ли је прикључак 

електричног кабла демонтиран. 

Обрачун по комаду 

    
   

8.  
    ком 1.00 

   



Конкурсна документација за јавну набавку   ЈН бр. 50/18 51/ 103 

  

 

9.  
1.5  Демонтажа постојећих апарата за точење горива, 

демонтиране апарате обезбедити, утоварити у 

возило и транспортовати на депонију коју одреди 

инвеститор, до удаљености 10 км.  

Обрачун по комаду апарата 

    
   

10.  
    ком 4.00 

   

11.  
1.6  Демонтажа расвете и свих електро инсталација на 

конструкцији надстрешнице, шут утоварити у 

возило и транспортовати на градску депонију. У 

цену позиције улази и стручна демонтажа 

прикључка електо инсталације надстрешнице у 

постојећем разводном орману и уземљења.  

Обрачун паушално за целу позицију. 

    
   

12.  
    пауша

л 

1.00 
   

13.  
1.7  Демонтажа постојећих ормара са противпожарним 

апаратом и пренос на локацију коју одреди 

инвеститор, у оквиру комплекса.  

Обрачун по комаду 

    
   

14.  
    ком 2.00 

   

15.  
1.8  Демонтажа постојеће металне надстрешнице 

изведене од топловаљаних челичних профила,  са 

системом пет стубова од по два U160 профила 

заварена у кутију и обостране конзоле од истих 

профила. Рожњаче су од U120 профила. Стубови 

су убетонирани у темељ самац. У цену улази и 

демонтажа кровног покривача од салонит плоча и 

лимених олука. Сав челични материјал превести 

на локацију коју одреди инвеститор удаљености 

до 10 км. Преостали шут одвести на градску 

депонију. 

Обрачун по м2 хоризонталне основе 

надстрешнице 

    
   

16.  
    м² 120.00 

   

17.  
1.9  Рушење бетонског острва за аутомате од 

армираног бетона, дебљина плоче 10 цм, шут 

утоварити на возило и одвести на градску 

депонију. 

Обрачун по м2 

    
   

18.  
    м² 32.00 

   

19.  
1.10  Рушење бетонских ивичњака око острва за 

аутомате димензије 18/24 и бетонске подлоге у 

коју су постављени, шут утоварити на возило и 

одвести на градску депонију. 

Обрачун по м' 

    
   

20.  
    м' 42.00 
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21.  
1.11  Рушење бетонских шахтова за постоља пумпних 

аутомата, шут утоварити на возило и одвести на 

градску депонију. 

Обрачун по ком 

    
   

22.  
    ком 4.00 

   

23.  
1.12  Рушење бетонске саобраћајнице од набијеног 

бетона укупне дебљине 25 цм, заједно са тампон 

слојем збијеног шљунка дебљине 25 цм, шут 

утоварити на возило и одвести на градску 

депонију. 

Обрачун по м2 

    
   

24.  
    м² 500.00 

   

25.  
1.13  Рушење бетонских ивичњака саобраћајнице и 

бетонске подлоге у коју су постављени, шут 

утоварити на возило и одвести на градску 

депонију. 

Обрачун по м' 

    
   

26.  
    м' 75.00 

   

27.  
1.14  Сеча стабла зимзеленог дрвета пречника до 20 цм, 

вађење пања и корена. Стабло одсећи, гране 

исећи, откопати земљу око стабла и извадити пањ 

и корен. Стабло, гране, пањ и корен утоварити на 

камион и одвести на депонију коју одреди 

инвеститор удаљену до 10 км. Обрачун по комаду 

стабла. 

    
   

28.  
   Ову позицију ће наручилац урадити у сопственој 

режији. 

ком 0.00 
   

29.  
1.15  Рашчишћавање терена од жбунастог шибља, 

посечени материјал утоварити на камион и 

одвести на депонију коју одреди инвеститор 

удаљену до 10 км.  

Обрачун по м2 

    
   

30.  
   Ову позицију ће наручилац урадити у сопственој 

режији. 

м² 0.00 
   

31.  
1.16  Вађење темеља самаца надстрешнице израђених 

са темељном стопом димензија 1.6/1.0/0.25 м и 

чашицом димензија 0.8/1.0/0.55 м од армираног 

бетона, утовар на возило и одвоз на градску 

депонију.  

Обрачун по комаду темеља самца 

    
   

32.  
    ком 5.00 

   

33.  
1.17  Механичко и хемијско чишћење и дегазација 

постојећег резервоара запремине 50 м3 са 

припадајућим машинским инсталацијама развода 

горива. 

Након завршетка чишћења потребно је издати 
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Атест којим се потврђује безбедан рад на вађењу 

цистерне. 

Позицијом је обухваћено и преузимање и 

збрињавање отпада од чишћења према важећим 

прописима. 

Обрачун по комаду резервоара комплет са 

пратећом машинском инсталацијом развода 

горива. 

34.  
    ком 1.00 

   

35.  
1.18  Пресецање металних обујмица којима је фиксиран 

резервоар. 

Обрачун по комаду обујмице 

    
   

36.  
    ком 3.00 

   

37.  
1.19  Вађење резервоара запремине 50 м3 (тежина 

празног резервоара без спољне хидроизолација је 

око 5.1 тона) дизалицом одговарајуће носивости и 

дохвата. Утовар резервоара на транспортно возило 

и одвоз на локацију коју одреди инвеститор 

удаљености до 15 км. Демонтажа и одвоз 

металног шахта резервоара (изнад резервоара) и 

одушне цеви са бетонским анкер-блоком 

(непосредно поред резервоара) улази у цену. 

Обрачун по комаду резервоара 

    
   

38.  
    ком 1.00 

   

39.  
1.20  Рушење армиранобетонских темеља - лежишта 

резервоара, заједно са тампонским слојем 

мршавог бетона испод темеља и анкерима за 

обујмице, као и хидроизолацијом горње стране 

лежишта. Вађење шута из јаме, утовар у возило и 

одвоз на одговарајућу градску депонију. 

Обрачун по м3 

    
   

40.  
    м³ 5.70 

   

41.  
2.1  Машинско чишћење терена и скидање 

површинског слоја земље дебљине до 30 цм. 

Употребљив хумус, потребни количину за 

завршну обраду, одвојити на посебну депонију, 

што улази у цену. Вишак земље утоварити на 

камион и одвести на градску депонију. 

Обрачун по м3 

    
   

42.  
    м³ 120.00 

   

43.  
2.2  Радови на снижавању нивоа подземне воде. 

Позиција обухвата набавку, транспорт, монтажу и 

демонтажу система иглофилтера. Подземна вода 

се снижава са нивоа од око 3.0 м од површине 

терена на око 5.0 м од површине терена у слоју 

глиновите прашине. Слој изнад слоја глиновите 

прашине, у дебљини од око 2.0 м  је хумузирана 

глиновита прашина или насути песак. 

Прстен иглофифлтера обухвата површину 
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димензија приближно 28 x 15 м. 

Све елементе - иглофилтере, колекторски цевовод, 

црпку, положај пропуста за пролаз механизације, 

распоред иглофилтера и сл. одредити искуствено и 

извршити све потребне корекције на лицу места 

што улази у цену позиције. Ниво воде мора бити 

снижен пре почетка радова на ископу темеља 

постојећег резервоара и одржавати се све до 

завршетка затрпавања ископа након уградње новог 

резервоара са збијањем свих слојева. У цену улази 

трошак потребне енергије за рад система, као и 

решавање одводње воде. Прибављање потребних 

дозвола за упуштање црпљене воде у 

канализациони систем је обавеза онвеститора. 

Претпостављено је трајање црпљења воде 

непрекидно 15 дана. 

Обрачун по радном сату система 

44.  
    сат 260.00 

   

45.  
2.3  Припрема и обележавање са израдом помоћне 

скеле за ископ постојећих темеља надстрешнице. 

Обрачун по м2 

    
   

46.  
    м² 40.00 

   

47.  
2.4  Ручни ископ земље II до III категорије за вађење 

темеља самаца надстрешнице. Ископ се врши до 

просечне дубине 0.7 м. Бочне стране извести косо 

ради лакшег вађења темеља, димензије основе 

стопе темеља самца су 1.6/1.0 м, укупно има 5 

темеља самаца. 

Обрачун по м3 земље, мерено урасло 

    
   

48.  
    м³ 16.00 

   

49.  
2.5  Затрпавање јама након демонтаже темеља самаца 

земљом из ископа са збијањем до 20 MPa. 

(Затрпавање потребно због положаја јама на 

градилишту) 

Обрачун по м3 земље, мерено збијено 

    
   

50.  
    м³ 20.00 

   

51.  
2.6  Машински ископ у тлу II до III категорије за 

демонтажу, односно вађење резервоара за гориво 

запремине 50 м3. Ископ вршити до дубине око 2.2 

м (од постојеће коте терена), односно до половине 

висине резервоара, са косим странама. Димензије 

ископа оформити тако да се планира коначна 

дубина ископа на 4.10 м (од постојеће коте терена) 

са основом дна ископа површине око 40 м2. 

Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 

    
   

52.  
    м³ 320.00 

   

53.  
2.7  Машински ископ у тлу II до III категорије за 

израду темеља надстрешнице. Ископ вршити до 

дубине око 2.4 м (од постојеће коте терена) због 
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обавезе замене тла испод темеља, са косим 

странама, нагиб косине 1:1. 

Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 

54.  
    м³ 320.00 

   

55.  
2.8  Машински ископ у тлу III категорије за 

демонтажу, односно вађење бетонских темеља 

резервоара. Ископ вршити након демонтаже 

резервоара до дубине око 4.1 м, са косим 

странама. Ископ наставити према претходно 

испланираним димензија формираним тако да се 

планира коначна основа дна ископа површине око 

40 м2 (8x5 м). 

Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 

    
   

56.  
    м³ 110.00 

   

57.  
2.9  Припрема и обележавање са израдом помоћне 

скеле за ископ јаме за уградњу резервоара за 

гориво 

Обрачун по м2 

    
   

58.  
    м² 450.00 

   

59.  
2.10  Израда подграда за обезбеђивање две стране 

ископа. Дубина ископа је до око 4.6 м од 

планираног нивоа терена. Подграђивање 

извршити металним талпама, у свему по важећим, 

релевантним правилницима и осталим прописима, 

забијање талпи извести на потребну дубину која 

обезбеђује стабилност подграде. Надзор и 

одговорни извођач радова морају бити присутни 

приликом израде подграде. Земљиште чини први 

слој хумузиране глиновите прашине или насутог 

песка у дебљини око 2.2 м и други слој од 

глиновите прашине. Обавеза извођача је да, у 

зависности од конкретног типа оплате, изради 

статички прорачун подграде, димензионише све 

елементе и припреми техничке цртеже за 

монтажу, које мора да одобри надзорни орган пре 

уградње, што улази у цену позиције. 

Обрачун по м' изведене дужине подграде (за 

тражену дубину ископа) 

    
   

60.  
    м' 45.00 

   

61.  
2.11  Машински ископ у тлу II до III категорије за 

уградњу подземног резервоара за гориво 

запремине 100 м3. Ископ вршити до дубине око 

4.6 м од планираног нивоа терена, са двема косим 

странама и двема подграђеним (подграде 

обрачунате посебном позицијом). Косине 

планирати са нагибом в/ш=1/1.5, са једне стране 

израдити рампу за манипулацију механизације.  

Обрачун по м3 земље, мерено урасло. (претходно 

ископана и одвежена земља одбијена у обрачуну 

количине) 
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62.  
    м³ 820.00 

   

63.  
2.12  Израда тампон слоја од дробљеног каменог 

агрегата (0-31.5mm) дебљине 20 cm испод 

темељне плоче са набијањем до потребне 

збијености Ms=40MPa, што ће бити контролисано 

опитном плочом на два места и фино испланирати 

са толеранцијом по висини ±1cm.  

Квалитет се доказује атестом. 

Обрачун по m3 уграђеног материјала.  

    
   

64.  
    м³ 23.00 

   

65.  
2.13  Израда тампон слоја од дробљеног каменог 

агрегата (0-31.5mm) дебљине 20 cm испод темеља 

самаца надстрешнице са набијањем до потребне 

збијености Ms=40MPa, контролисати збијеност 

опитном плочом и фино испланирати са 

толеранцијом по висини ±1cm.  

Квалитет се доказује атестом. 

Обрачун по m3 уграђеног материјала.  

    
   

66.  
    м³ 2.40 

   

67.  
2.14  Израда тампон слоја од дробљеног каменог 

агрегата (0-31.5mm) дебљине 20 cm испод 

саобраћајнице са набијањем до потребне 

збијености Ms=50MPa, контролисати збијеност 

опитном плочом и фино испланирати са 

толеранцијом по висини ±1cm.  

Квалитет се доказује атестом. 

Обрачун по m3 уграђеног материјала.  

    
   

68.  
    м³ 105.00 

   

69.  
2.15  Набавка, транспорт, и насипање песка у јаму 

резервоара. Приликом насипања песка око 

резервоара мора се водити рачуна да се не оштети 

изолација на резервоару. 

Насипање радити у слојевима од по 20 cm уз 

набијање до потребне збијености Ms=20MPa. 

Песак мора бити чист, уједначеног 

гранулометријског састава и без примеса 

органских материјала. 

Квалитет песка се доказује атестом. 

Обрачун по m3 уграђеног материјала.  

    
   

70.  
    м³ 352.00 

   

71.  
2.16  Набавка, транспорт, и насипање песка као 

замењујућег слоја тла испод темеља 

надстрешнице. 

Насипање радити у слојевима од по 20 cm уз 

набијање до потребне збијености Ms=20MPa, од 

дна јаме до дубине фундирања темеља самаца. 

Песак мора бити чист, уједначеног 

гранулометријског састава и без примеса 

органских материјала. 

Квалитет песка се доказује атестом. 
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Обрачун по m3 уграђеног материјала.  

72.  
    м³ 235.00 

   

73.  
2.17  Набавка, транспорт, и насипање песка око темеља 

надстрешнице. 

Насипање радити у слојевима од по 20 cm уз 

набијање до потребне збијености Ms=30MPa. 

Песак мора бити чист, уједначеног 

гранулометријског састава и без примеса 

органских материјала. 

Квалитет песка се доказује атестом. 

Обрачун по m3 уграђеног материјала.  

    
   

74.  
    м³ 100.00 

   

75.  
2.18  Затрпавање дела јаме после спуштања резервоара 

земљом из ископа уз набијање ручним или 

машинским путем у слојевима од по 20 cm до 

потребне збијености (Мs= 30MPa). (Од горње 

ивице темељне плоче под углом 30 степени у 

односу на вертикалу, на све четири стране) 

Обрачунава се по m3 ископаног материјала.  

    
   

76.  
    м³ 787.00 

   

77.  
2.19  Разастирање чисте, плодне хумусне земље, у слоју 

дебљине 30 цм  и засејавање семеном траве. 

Извршити фино планирање и ваљање дрвеним 

ваљцима. Земљу насути са надвишењем да би 

после слегања тла биле постигнуте пројектоване 

коте. У цену улази сав материјал, рад и транспорт. 

Обрачун по м3 земље након стабилизације 

слегања 

    
   

78.  
   Ову позицију ће наручилац урадити у сопственој 

режији. 

м³ 0.00 
   

79.  
2.20  Машински утовар и одвоз вишка земље из ископа 

на одговарајућу градску депонију.  

Обрачун по м3 земље мерено у камиону 

    
   

80.  
    м³ 620.00 

   

81.  
2.21  Припрема и обележавање граница трасе 

саобраћајнице и ивичњака. 

Обрачун по м' 

    
   

82.  
    м' 72.00 

   

83.  
2.22  Обележавање нових саобраћајних површина у 

потребном броју тачака, узевши у обзир постојеће 

саобраћајнице и планиране падове. 

Обрачун по м2 саобраћајне површине 

    
   

84.  
    м² 500.00 

   

85.  
2.23  Припрема и исколчење објекта са израдом 

наносне скеле и преносом висинске коте са 
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репера. 

Обрачун по м2. 

86.  
    м² 6.25 

   

87.  
2.24  Ручни ископ земље III категорије за тракасте 

темеље објекта. Ископ извести према пројекту и 

датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а 

дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на 

камион и одвести на градску депонију.  

Обрачун по м3 земље, мерено урасло 

    
   

88.  
    м³ 2.70 

   

89.  
2.25  Набавка и разастирање шљунка као тампон слоја  

испод темеља. Тампонски слој шљунка насути у 

слоју д=5 цм, набити и фино испланирати са 

толеранцијом по висини +1 цм.  

Обрачун по м3 набијеног шљунка 

    
   

90.  
    м³ 0.15 

   

91.  
2.26  Набавка и разастирање шљунка као тампон слоја  

испод подне плоче приземља. Тампонски слој 

шљунка насути у слоју д=10 цм, набити и фино 

испланирати са толеранцијом по висини +1 цм.  

Обрачун по м3 набијеног шљунка 

    
   

92.  
    м³ 0.33 

   

93.  
2.27  Набавка и разастирање шљунка као тампон слоја  

испод тротоара. Тампонски слој шљунка насути у 

слоју д=10 цм, набити и фино испланирати са 

толеранцијом по висини +1 цм.  

Обрачун по м3 набијеног шљунка 

    
   

94.  
    м³ 1.61 

   

95.  
3.1  Бетонирање подложног слоја бетона дебљине д=6 

цм, неармираним бетоном МБ 15, испод темељне 

плоче.  

Обрачун по м3 уграђеног бетона 

    
   

96.  
    м³ 4.60 

   

97.  
3.2  Бетонирање подложног слоја бетона дебљине д=5 

цм, неармираним бетоном МБ 15, испод темеља 

самаца надстрешнице.  

Обрачун по м3 уграђеног бетона 

    
   

98.  
    м³ 0.60 

   

99.  
3.3  Бетонирање АБ темељне плоче дебљине 40 цм 

армираним бетоном МБ30. Плоча се бетонира у 

оплати. Оплата улази у цену. Армирање 

арматурном мрежом MA 500/560 Q335 у горњој и 

доњој зони једноструко, арматура улази у цену. 

Бетонску масу прописно уградити и неговати. 

Квалитет бетона се доказује атестом. 
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Обрачун вршити по м3.  

100.  
    м³ 30.60 

   

101.  
3.4  Бетонирање ослонаца резервоара бетоном МБ 30, 

у свему према плану оплате ове позиције. Тачност 

извођења радијуса кривине горње површине на 

којој лежи резервоар је +/- 1 cm. 

Бетонску масу прописно уградити и неговати. 

Квалитет бетона се доказује атестом. 

Обрачун по m3 уграђеног бетона заједно са свом 

потребном оплатом (арматура се наплаћује 

посебно). 

    
   

102.  
    м³ 1.85 

   

103.  
3.5  Набавка, исправљање, сечење, савијање и 

монтажа арматуре квалитета RA 400/500-2 ф12 за 

лежишта резервоара 

Обрачун вршити по кг уграђене арматуре 

    
   

104.  
    кг 225.00 

   

105.  
3.6  Бетонирање темељног оквира за пумпне аутомате. 

Јединичном ценом ове обухватити израду, 

монтажу и демонтажу оплате све заједно са 

арматуром. 

Обрачун по комаду. 

    
   

106.  
    ком 2.00 

   

107.  
3.7  Израда АБ темеља за постављање вертикалних 

одушних цеви, пре монтаже машинског цевовода 

у свему према детаљу из машинског пројекта. 

Јединичном ценом ове обухватити израду, 

монтажу и демонтажу оплате све заједно са 

арматуром. 

Обрачун по комаду. 

    
   

108.  
    ком 2.00 

   

109.  
3.8  Бетонирање темеља самаца бетоном МБ30. 

Бетонску масу прописно уградити и неговати. 

Стопе темеља самаца армирати према статичком 

прорачуну. Оплата и арматура улазе у цену. 

Обрачун вршити по м3 уграђеног бетона 

    
   

110.  
    м³ 6.00 

   

111.  
3.9  Бетонирање стубова бетоном МБ30. Бетонску 

масу прописно уградити и неговати. Стубове 

армирати према статичком прорачуну. Оплата и 

арматура улазе у цену. Стубови се изводе од 

темеља самаца до висине 120 цм од коте коловоза, 

служе као доњи део стубова надстрешнице 

изложени евентуалном удару аутобуса и као 

ослонац за укљештење челичног дела стубова. 

Обрачун вршити по м3 уграђеног бетона 
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112.  
    м³ 3.15 

   

113.  
3.10  Бетонирање коловоза армираним бетоном МБ30, 

дебљине д=20 см, са израдом пројектованих 

падова горње површине. Израдити дилатационе и 

релаксационе разделнице на свака 3.0 метра и 

залити их водонепропусном масом.  Плочу 

армирати у доњој зони мрежастом арматуром 

Q188, арматура улази у цену. Бетонску масу 

прописно уградити и неговати. 

Обрачун по м3. 

    
   

114.  
    м³ 105.00 

   

115.  
3.11  Бетонирање острва за аутомате армираним 

бетоном МБ30, дебљине д=15 см, уградња у 

унапред припремљене металне калупе, односно 

ивичњаке. Плочу армирати у доњој зони 

мрежастом арматуром Q188, арматура улази у 

цену. Бетонску масу прописно уградити и 

неговати. 

Обрачун по м3. 

    
   

116.  
    м³ 4.65 

   

117.  
3.12  Обрада горње површине бетонског острва сувим 

посипом - феробетоном и импрегнација. Суви 

посип уградити глачањем површине бетона, у 

свему по упутству произвођача. Површина мора 

бити отпорна на механичке и штетне утицаје 

просутог горива и осталих хемијских средстава за 

одржавање апарата, опреме и станице у целини. 

Обрачун по м2. 

    
   

118.  
    м² 31.00 

   

119.  
3.13  Набавка и постављање префабрикованих 

бетонских ивичњака димензија 18/24/80 цм на 

дворишту, у бетон МБ 15. У цену улази сав 

материјал рад и транспорт. 

Обрачун укупно по м' ивичњака 

    
   

120.  
    м' 75.00 

   

121.  
3.14  Бетонирање тракастих темељних зидова 

управљачке кућице бетоном заједно са 

бетонирањем темељних серклажа (при врху 

темељних зидова, армираних са 4Rfi12, ufi6/20) 

бетоном МБ20, димензија серклажа 35/20 цм. 

Оплата и арматура улазе у цену. Бетонску масу 

прописно уградити и неговати. 

Обрачун вршити по м3 уграђеног бетона 

    
   

122.  
    м³ 2.56 

   

123.  
3.15  Бетонирање подне плоче приземља управљачке 

кућице (под на тлу) армираним бетоном МБ20, 

дебљине д=10 см. Плочу армирати у средњој зони 
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мрежастом арматуром Q188. Бетонску масу 

прописно уградити и неговати. 

Обрачун по м3. 

124.  
    м³ 0.33 

   

125.  
3.16  Бетонирање вертикалних серклажа објекта 

пресека 25/25 цм армираним бетоном МБ 20, са 

остављањем потребних анкера. Армирање са 

4Rfi14, ufi6/20. У цену улазе оплата, арматура, 

подупирачи и помоћна скела. Бетонску масу 

прописно уградити и неговати. 

Обрачун по м3 уграђеног бетона 

    
   

126.  
    м³ 0.64 

   

127.  
3.17  Бетонирање хоризонталних серклажа димензија 

пресека 25/20 цм, армираним бетоном МБ 20. 

Армирање са 4Rfi12, ufi6/25. У цену улазе 

арматура, оплата, подупирачи и помоћна скела. 

Бетонску масу прописно уградити и неговати. 

Обрачун по м3 уграђеног бетона 

    
   

128.  
    м³ 0.45 

   

129.  
3.18  Бетонирање надпрозорних и надвратних греда 

димензија пресека 25/20 цм, армираним бетоном 

МБ 20. Армирање са 4Rfi12, ufi6/20. У цену улазе 

оплата, арматура, подупирачи и помоћна скела. 

Бетонску масу прописно уградити и неговати. 

Обрачун по м3. 

    
   

130.  
    м³ 0.17 

   

131.  
3.19  Израда полумонтажне таванице, типа "Ферт", 

дебљине 16+4 цм. Ослонце ребара изравнати 

цементним малтером. Свако ребро мора бити 

наслоњено минимум 5 цм на ослонац и арматура 

препуштена још 10 цм. Бетонирати бетоном марке 

МБ 20. У цену улазе и фетне-носачи са 

подупирачима. Оплата мора остати најмање 14 

дана.  

Обрачун по м2 таванице 

    
   

132.  
    м² 4.00 

   

133.  
4.1  Израда рабиц цементне кошуљице као подлоге за 

под, д=4.0cм: 

Израдити рабиц цементну кошуљицу као подлогу 

за под, д=4.0цм од цементног малтера у размери 

1:3. Естрих рабицирати арматурном мрежом Q 84 

постављеном обавезно у средини слоја. Цементни 

естрих извести потпуно хоризонтално без икаквих 

одступања. 

Обрачун по м2 стварно изведене површине.  

    
   

134.  
    м² 4.00 
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135.  
4.2  Зидање зидова дебљине 25 цм, пуном опеком у 

продужном малтеру 1:2:6. Цену дати са потребном 

радном скелом, свим  материјалима, радном 

снагом и транспортом. 

Обрачун вршити по м3, нису одбијени отвори 

    
   

136.  
    м³ 5.74 

   

137.  
4.3  Малтерисање унутрашњих зидова и плафона 

приземља продужним малтером у два слоја. Пре 

малтерисања површине очистити и испрскати 

млеком. Омалтерисане површине морају бити 

равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и 

праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења 

и "прегоревања".  

Обрачун по м2, у обрачуну нису одбијени отвори 

    
   

138.  
    м² 24.00 

   

139.  
4.4  Малтерисање фасадних зидова продужним 

малтером у два слоја. Пре малтерисања површине 

очистити и испрскати млеком. Омалтерисане 

површине морају бити равне, без прелома и 

таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да 

не дође до брзог сушења и "прегоревања".  

Обрачун по м2, у обрачуну нису одбијени отвори 

    
   

140.  
    м² 28.00 

   

141.  
5.1  Израда и уградња анкера, котви и обујмица 

резервоара од пљоштег гвожђа 60/8 мм. Анкере и 

котве, као и спајање обујмица израдити по 

детаљима из пројекта. Све варове и видљиве 

делове котви заштити хидроизолацијом. 

Обрачун по кг уграђеног челика 

    
   

142.  
    кг 170.00 

   

143.  
5.2  Израда и уградња анкера и лежишних плоча 

стубова надстрешнице. Анкере и лежишне плоче 

израдити по детаљима из пројекта. 

Обрачун по кг уграђеног челика 

    
   

144.  
    кг 280.00 

   

145.  
5.3  Израда, испорука и монтажа носиве челичне 

конструкције: стубова, кровних решеткастих 

носача, рожњача, носача плафона и облоге крова, 

спрегова и др. - димензија и пресека по статичком 

прорачуну и детаљима (ХОП профили). 

Конструкцију након израде очистити од металног 

сјаја или пескарити, бојити основном бојом у три 

слоја, а након уградње обојити завршном бојом. У 

цену урачунати и ангажовање механизације 

потребне за манипулацију и монтажу елемената. 

Количина обрачуната по кг 

    
   

146.  
    кг 8,500.00 
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147.  
6.1  Израда и постављање лежећих хоризонталних 

олука, правоугаоног, односно трапезног пресека 

од поцинкованог лима д=0.55мм, развијене 

ширине 66 цм, са свим потребним носачима и 

везним елементима 

Обрачун вршити по м1 

    
   

148.  
    м' 46.00 

   

149.  
6.2  Израда и постављање везних елемената 

хоризонталних олука и вертикала од поцинкованог 

лима д=0.55мм 

Обрачун вршити по ком 

    
   

150.  
    ком 4.00 

   

151.  
6.3  Израда и монтажа олучних вертикала кружног 

пресека, пречника 10 цм од поцинкованог лима 

д=0.55мм са израдом и монтажом држача.  

Обрачун вршити по м1 

    
   

152.  
    м' 30.00 

   

153.  
6.4  Набавка и монтажа сабирних елемената за везу 

вертикале олука и ПВЦ канализационе цеви, са 

могућношћу чишћења ревизије од лишћа и талога.  

Обрачун вршити по ком 

    
   

154.  
    ком 2.00 

   

155.  
6.5  Набавка материјала и покривање косог крова 

пластифицираним профилисаним трапезним 

челичним  лимом  ТР  40/250/0.6, у нагибу 6.3°.  

Лим се монтира на челичне рожњаче. Боја по 

избору инвеститора.  

Обрачун по м2 изведене позиције косе пројекције, 

заједно са шрафовима, дистанцерима и другим 

прибором. 

    
   

156.  
    м² 215.00 

   

157.  
6.6  Израда и монтажа облоге стубова надстрешнице 

од од композитног алуминијумског панела 

дебљине 4 мм, бојеног у две боје, шема и нијанса 

бојења по избору инвеститора. Облога се монтира 

кружно око стубова, пречник круга је 1000 мм. У 

цену улази и комплетан материјал за монтажу, 

спојна средства и подконструкција од челичних 

профила, као и помоћна скела. 

Обрачун по м2 развијене површине лима 

    
   

158.  
    м² 62.00 

   

159.  
6.7  Израда и монтажа облоге плафона надстрешнице 

од композитног алуминијумског панела дебљине 4 

мм, бојеног у белу боју. Облога се монтира преко 

челичне конструкције у саставу основне 

конструкције надстрешнице. У цену улази и 
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комплетан материјал за монтажу, спојна средства 

и подконструкција од челичних профила, као и 

помоћна скела. 

Обрачун по м2 развијене површине лима 

160.  
    м² 215.00 

   

161.  
6.8  Израда и монтажа вертикалне облоге спољних 

бочних страна крова надстрешнице од 

композитног алуминијумског панела дебљине 4 

мм, бојеног у две боје, нијансе и шему бојења 

одређује инвеститор. Облога се монтира преко 

челичне конструкције у саставу основне 

конструкције надстрешнице. У цену улази и 

комплетан материјал за монтажу, спојна средства 

и подконструкција од челичних профила, као и 

помоћна скела. Облога фриза је вертикална, равна. 

Обрачун по м2 развијене површине лима 

    
   

162.  
    м² 85.00 

   

163.  
6.9  Израда и монтажа вертикалне облоге унутрашњих 

бочних страна крова надстрешнице од 

композитног алуминијумског панела дебљине 4 

мм. Облога се монтира преко челичне 

конструкције у саставу основне конструкције 

надстрешнице. Облога фриза је равна, вертикална. 

У цену улази и комплетан материјал за монтажу, 

спојна средства и подконструкција од челичних 

профила, као и помоћна скела. 

Обрачун по м2 развијене површине лима 

    
   

164.  
    м² 50.00 

   

165.  
6.10  Израда и монтажа опшава врха спољних бочних 

страна крова надстрешнице од алуминијумског 

лима дебљине 0.6 мм, бојеног у белу боју, РШ 33 

цм. Опшав се монтира преко челичне 

конструкције у саставу основне конструкције 

надстрешнице, преклапа вертикалну облогу са 

спољне и унутрашње стране. У цену улази и 

комплетан материјал за монтажу, спојна средства 

и подконструкција од челичних профила, као и 

помоћна скела. 

Обрачун по м' 

    
   

166.  
    м' 65.00 

   

167.  
6.11  Израда и монтажа опшава споја вертикалних 

бочних страна крова надстрешнице и кровног 

покривача од равног алуминијумског лима 

дебљине 0.55 мм, РШ 33 цм. Опшав се монтира 

испод алуминијумске вертиклане облоге и 

преклапа кровни покривач. У цену улази и 

комплетан материјал за монтажу, спојна средства 

и везни материјал, материјал за заптивање, као и 

помоћна скела. 

Обрачун по м' 
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168.  
    м' 19.00 

   

169.  
6.12  Израда и постављање хоризонталних олука на 

објекту управљачке кућице, полукружног пресека 

од поцинкованог лима д=0.55 мм, развијене 

ширине 33 цм, комплетно са израдом и 

монтирањем кука и са потребном радном скелом. 

Олуке спајати нитнама, једноредно са 

максималним размаком 3 цм и летовати калајем од 

најмање 40%.  

Обрачун вршити по м1 

    
   

170.  
    м' 14.00 

   

171.  
6.13  Израда и монтажа олучних вертикала на објекту 

упрацљачке кућице, кружног пресека, пречника 10 

цм од поцинкованог лима д=0.55 мм са израдом и 

монтажом држача. Делови олучних цеви морају да 

улазе један у други минимум 50 мм и да се 

залетују калајем од најмање 40%. Поцинковане 

обујмице са држачима поставити на размаку од 

200 цм. Преко обујмица поставити украсну траку. 

Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 

мм. 

Обрачун вршити по м1 

    
   

172.  
    м' 7.00 

   

173.  
6.14  Набавка и монтажа заштитне мрежице за 

вентилирајући кров 

Обрачун вршити по м1 

    
   

174.  6.15  Израда и монтажа уводног лима у олук, од равног 

поцинкованог лима дебљине 0.55 мм, РШ 25 цм. 

Лим се монтира испод кровног покривача и везује 

се са лимом олука. Преко уводног лима залепити 

профилисани гумени филер за ребра трапезног 

лима који спречава евентуални продор вишка воде 

ка унутрашњости објекта. У цену улази и 

комплетан материјал за монтажу, спојна средства 

и везни материјал, материјал за заптивање и 

остало. 

Обрачун по м'         

 

175.  
    м' 46.00 ×   

176.  6.16  Израда и монтажа затворених сабирних казанчића 

олука, за везу две олучне цеви под углом и једне 

вертикале олука пречника 10 цм, од поцинкованог 

лима д=0.55мм.  

Обрачун вршити по ком         

 

177.  
    ком 2.00 ×   

178.  6.17  Израда и монтажа опшава слемена, бојеним или 

пластифицираним, поцинкованим челичним 

лимом д=0.55 мм, РШ 50 цм, са урезивањем за 

ребра кровног покривача. Као додатно осигурање 

преко постављеног кровног покривача залепити 

водоотпорни профилни филер за трапезни лим 

што улази у цену позиције. Спојна средства улазе 

у цену.         
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Обрачун вршити по м' 

179.  
    м' 23.00 ×   

180.  6.18  Набавка и монтажа типских линијских 

снегобрана, од пластифицираног или бојеног 

поцинкованиог челичног лима дужине 50 цм, у 

два реда смакнуто за дужину снегобрана. Спојна 

средства улазе у цену. 

Обрачун вршити по м' уграђеног снегобрана.         

 

181.  
    м' 46.00 ×   

182.  
    м' 14.00 

   

183.  
7.1  Израда хидроизолације бетонских јастука на 

местима где се ослањају резервоари. Изолацију 

радити преко потпуно суве и чисте подлоге. 

Хладни премаз битулит „А“ нанети четком или 

прскањем, на температури вишој од 10 степени. 

Варење битуменских трака (Кондорфлеx В4) 

извести загревањем траке пламеником са 

отвореним пламеном, размекшавање битуменске 

масе површине која се лепи и слепљивање 

сопственом масом за подлогу. Траку залепити 

целом површином. 

Обрачун по m2 

    
   

184.  
    м² 5.50 

   

185.  
7.2  Израда хоризонталне хидроизолације зидова и 

пода објекта управљачке кућице, варењем 

Кондора. Изолацију радити преко потпуно суве и 

чисте подлоге. Хладни премаз битулит "А" нанети 

четком или прскањем, на температури вишој од 10 

степени. Варење битуменских трака извести 

загревањем траке пламеником са отвореним 

пламеном, размекшавањем битуменске масе 

површине која се лепи и слепљивањем сопственом 

масом за подлогу. Траку залепити целом 

површином, са преклопима 10 цм, посебну пажњу 

посветити варењу спојева.  

Хидроизолацију извести од следећих слојева:  

- хладан премаз битулитом "А"  

- Кондор 4, варен за подлогу  

Обрачун по м2 изолације. 

    
   

186.  
    м² 6.25 

   

187.  
7.3  Набавка материјала и постављање паропропусне, 

водонепорусне фолије преко дашчане подлоге на 

крову управљачке кућице, са преклапањем 

састава.  

Обрачун вршити по м2 

    
   

188.  
    м² 15.00 

   

189.  
8.1  Набавка и уградња пуних једнокрилних 

спољашњих врата од алуминијума. Врата са 

испуном од алуминујумског композита. Ценом 

обухватити кваке, браву са сетом кључева, лајсне 
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и праг. Брава и боја по избору инвеститора.  

Обрачун вршити по ком. 

Димензије 90/210 

190.  
    ком 1.00 

   

191.  
8.2  Набавка и уградња прозора од алуминијума, 

вишекоморни профил, застакљени 

термоизолационим, вакуумираним стакло-пакетом 

4+12+4 мм. Отварање око вертикалне и 

хоризонталне осе. Брава и боја по избору 

инвеститора. Ценом обухватити и уградњу 

прозорских клупица од ПВЦ-а са спољне и 

унутрашње стране прозора.  

Обрачун вршити по ком.  

Димензије прозора 60/90 цм 

    
   

192.  
    ком 2.00 

   

193.  
9.1  Израда четрероводне кровне конструкције од суве 

јелове грађе. На местима ослонаца дрвених греда 

поставити слој Крабероида и греде анкеровати. 

Урадити све прописане тесарске везе кровних 

елемената и ојачања од флах гвожђа, котви, 

завртњева, кламфи и слично.  

Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова. 

    
   

194.  
    м² 12.25 

   

195.  
9.2  Набавка и постављање дашчане подлоге преко 

кровне конструкције. Даске дебљине 24 мм од 

суве, праве и квалитетне јелове даске, оптималне 

дужине поставити на додир и заковати. 

Обрачун по м2 постављене површине. 

    
   

196.  
    м² 15.00 

   

197.  
9.3  Летвисање крова летвама 2x30/50 мм, низ кров и 

паралелно са роговима преко дашчане оплате, за 

стварање ваздушног простора испод покривача. 

Летвисање извести сувим, правим и квалитетним 

јеловим летвама, оптималне дужине. Растојање 

летава по упутству произвођача кровног 

покривача. 

Обрачун по м2 мерено по косини крова. 

    
   

198.  
    м² 15.00 

   

199.  
9.4  Покривање крова фалцованим црепом, сваки 

комад заковати поцинкованим ексером за летве. 

Цена садржи и покривање врха крова 

профилисаним елементом, као и покривање 

грбина слемењацима сувим поступком за 

вентилирајући кров.  

Обрачун по м2 мерено по косини крова. 

    
   

200.  
    м² 15.00 
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201.  
10.1  Глетовање и фарбање унутрашњих зидова и 

плафона (малтерисаних) са свим потребним 

предрадњама, у два слоја. Фарбање дисперзивним 

бојама у тону по избору инвеститора. Ценом 

обухватити сав потребан материјал и рад. 

Обрачун вршити по м2 

    
   

202.  
    м² 24.00 

   

203.  
10.2  Бојење фасадних зидова акрилним фасадним 

бојама најмање два пута, односно док се не добије 

компактна и равномерно обојена површина, 

фасаду претходно грунтирати прајмерима и 

изравнати масама за изравнање према упутству 

одабраног испоручиоца материјала за обраду 

фасаде. Бојење у белу боју. 

Обрачун по м2 фасаде, отвори се не одбијају 

    
   

204.  
    м² 28.00 

   

205.  
11.1  Поплочавање унутрашњих подова приземља 

неклизајућим керамичким плочицама I класе 

лепљењем у лепку за плочице. У цену урачунати и 

потребно фуговање и постављање сокле од подних 

плочица висине 10 цм. 

Обрачун вршити по м2 пода 

    
   

206.  
    м² 4.00 

   

207.  
12.1  Долазак и рад дизалице на локацији. Рад обухвата 

спуштање новог резервоара на већ припремљено 

постоље. Спуштање извршити тако да не дође до 

оштећења резервоара односно изолације. Уколико 

дође до оштећења изолације резервоара потребно 

је извршити поправке и довести резервоар у 

првобитно стање. 

Дизалица мора да буде одговарајуће носивости и 

стреле за овакав терет. 

Обрачун се врши по комаду спуштеног резервоара 

са свим потребним предрадњама (V=100m3). 

    
   

208.  
    ком 1.00 

   

209.  
12.2  Испитивање земљишта узимање композитних 

узорака на параметре укупне угљоводонике (C10-

C40) и  минерална уља. 

Обрачун по комаду 

    
   

210.  
    ком 1.00 

   

211.  
12.3  Набавка и уградња типских металних заштита 

ивичњака острва за аутомате. Висина острва је 15 

цм, заштитна лајсна од прохром лима дебљине 2.2 

мм се поставља пре бетонирања прецизно на 

пројектовану коту острва помоћу кутијастих 

челичних профила типлованих за бетонску 

конструкцију. Укупна дужина елипсоидног 

елемента за једно острво је 37,71 м. 
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Обрачун по комаду 

212.  
    ком 1.00 

   

213.  
12.4  Геодетско снимање габарита острва за апарате, 

надстрешнице и шахта резервоара, као и 

картирање у Служби за катастар непокретности.  

Обрачун паушално за целу позицију 

    
   

214.  
    пауша

л 

1.00 
   

215.  
12.5  Обележавање хоризонталне саобраћајне 

сигнализације акрилатним пигментираним 

премазом намењеним за хоризонталну 

сигнализацију путева. Потребно је обележити 

уливни и изливни ток за четири саобраћајне траке 

испред и иза заштитних острва. 

Обрачун паушално за целу позицију. 

    
   

216.  
    paušal 1.00 

   

217.  
 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА - 

ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

  
   

218.  
1.1  Ручни ископ природно влажне земље II до III 

категорије за ровове канализационих цеви ширине 

0,8 м, до потребне дубине - делом око 0.6 м, делом 

око 1.1 м. У цену ископа улазе и разупирања и 

обезбеђење рова. Ископану земљу одбацити од 

рова.  

Обрачун вршити по м3 

    
   

219.  
    м³ 90.60 

   

220.  
1.2  Ручни ископ природно влажне земље II до III 

категорије за ревизионе шахтове канализације, као 

и за сепаратор. Бочне странице правилно одсећи а 

дно рова поравнати до тражене коте (просечно око 

1.3 м од коте терена). У цену ископа улазе и 

разупирања и обезбеђење рова. Ископану земљу 

одбацити од рова. Обрачуната количина за ископ 

85 цм шире од димензија шахта. 

Обрачун вршити по м3 

    
   

221.  
    м³ 58.50 

   

222.  
1.3  Ручни ископ природно влажне земље II до III 

категорије за темељ испод линијског сливника. 

Ров ширине 60 цм, дубине 20 цм. Бочне странице 

правилно одсећи а дно рова поравнати до тражене 

коте. Ископану земљу одбацити од рова. 

Обрачун вршити по м3 

    
   

223.  
    м³ 3.60 

   

224.  
1.4  Набавка, довоз и насипање бањског песка на дно 

ровова, испод цеви канализације у дебљини мин. 

10 цм и након уградње и испитивања цеви мин. 10 
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цм изнад њих. Песак збијати ручним набијачима 

пажљиво да се не оштети цев или спој две цеви. 

Обрачун вршити по м3 збијеног песка 

225.  
    м³ 29.10 

   

226.  
1.5  Затрпавање преосталог дела ровова земљом из 

ископа, са набијањем, у слојевима дебљине 20 цм. 

Збијање до 30 MPa 

Обрачун вршити по м3 збијеног материјала 

    
   

227.  
    м³ 110.15 

   

228.  
1.6  Набавка и разастирање шљунка као тампон слоја  

испод подне плоче шахтова и испод сепаратора. 

Тампонски слој шљунка насути у слоју д=10 цм, 

набити и фино испланирати са толеранцијом по 

висини +1 цм.  

Обрачун по м3 набијеног шљунка 

    
   

229.  
    м³ 1.12 

   

230.  
1.7  Израда тампон слоја од дробљеног каменог 

агрегата (0-31.5mm) дебљине 20 cm испод 

темељне греде са набијањем до потребне 

збијености Ms=40MPa, фино испланирати са 

толеранцијом по висини ±1cm.  

Обрачун по m3 уграђеног материјала.  

    
   

231.  
    м³ 3.60 

   

232.  
1.8  Машински утовар и одвоз вишка земље из ископа 

на одговарајућу градску депонију.  

Обрачун по м3 земље мерено у камиону 

    
   

233.  
    м³ 53.00 

   

234.  
2.1 Израда шахта канализације правоугаоне основе 

унутрашњих димензија 1.0 × 1.0 м, просечне 

унутрашње дубине 1.10 м од нивоа терена. 

Зидови, доња и горња плоча се изводе од 

водонепропусног бетона МБ30, В4 дебљине 15 цм, 

армирање са Q131 у обе зоне, додатна арматура 

горње плоче Q188 у доњој зони и 4Rfi12 око 

отвора за поклопац. Уградити поклопац од 

нодуларног лива за класу оптерећења А15 и 

пењалице од челика ф18. Израдити отворе у 

зидовима за пројектовани пролаз цеви, након 

уградње цеви продоре обрадити водонепоропусно. 

У цену позиције урачунати сву потребну оплату и 

арматуру. 

Обрачун вршити по комаду шахта - комплет 

  
   

235.  
    ком 3.00 
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236.  
2.2  Израда шахта канализације правоугаоне основе 

унутрашњих димензија 1.0 × 1.0 м, просечне 

унутрашње дубине 1.10 м од нивоа терена. Зидови 

и горња плоча се изводе од водонепропусног 

бетона МБ30, Б4 дебљине 20 цм, доња плоча 

дебљине 15 цм, армирање са Q335 у обе зоне, 

додатна арматура горње плоче 4Rfi12 око отвора 

за поклопац. Горња плоча се изводи као део 

саобраћајнице који се додатно армира наведеном 

арматуром. Уградити поклопац од нодуларног 

лива за класу оптерећења Д400 и пењалице од 

челика ф18. Израдити отворе у зидовима за 

пројектовани пролаз цеви, након уградње цеви 

продоре обрадити водонепоропусно. У цену 

позиције урачунати сву потребну оплату и 

арматуру. 

Обрачун вршити по комаду шахта - комплет 

    
   

237.  
    ком 1.00 

   

238.  
2.3  Бетонирање темеља за линијски канал од бетона 

МБ30 дебљине 25 цм и ширине 60 цм, армирање 

са Q188 у доњој зони. 

Обрачун вршити по м3 

    
   

239.  
    м³ 4.50 

   

240.  
2.4  Набавка и уградња префабрикованог линијског 

канала за одводњу атмосферске воде од 

полимерцементног водонепопусног бетона, 

висине 20 цм, са уграђеним рамом за уградњу 

решетке ширине 10 цм.  

Обавезно приложити атестну документацију. 

Обрачун по м' уграђеног канала 

    
   

241.  
    м' 30.00 

   

242.  
2.5  Набавка и уградња сливничке решетке ширине 10 

цм, од поцинкованог челика, атестиране за класу 

оптерећења Д400, израђену од стране одабраног 

произвођача канала за одабрани тип канала. 

Обавезно приложити атестну документацију. 

Обрачун по м' уграђене решетке 

    
   

243.  
    м' 30.00 

   

244.  
2.6  Набавка и уградња наменског чеоног поклопца за 

одабрани тип канала. 

Обрачун по ком 

    
   

245.  
    ком 2.00 

   

246.  
2.7  Набавка и уградња наменског чеоног поклопца за 

одабрани тип канала, са изливом за ф110 са доње 

стране. 

Обрачун по ком 

    
   

247.  
    ком 2.00 
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248.  
3.1  Набавка, испорука и монтажа коалесцентног 

сепаратора од полиетилена, за уградњу у земљу и 

класу оптерећења А15, пуног протока са 

интегрисаним таложником. Номинални проток 

сепаратора 3 л/с, пречник улива/излива ДН100мм. 

Таложник треба да је запремине 600 литара. 

Сепаратор треба да поседује могућност директног 

узорковања воде кроз поклопац. Коалесцентни 

филтер треба да је извадив, учинак пречишћавања 

за класу I по стандарду ЕН 858-1.  Цена аједно са 

бетонирањем подлоге димензија основе 

сепаратора и спуштањем сепаратора, повезивањем 

улива-излива. Сепаратор мора бити прозведен и 

тестиран у складу са ЕН СРПС 858. 

Обрачун вршити по ком 

    
   

249.  
    ком 1.00 

   

250.  
3.2  Набавка и монтажа канализационих цеви од 

тврдог ПВЦ-а за спољну употребу са потребним 

фазонским комадима, ревизијама, испитивањем на 

притисак од 2 м воденог стуба. 

Обрачун вршити по м1 

    
   

251.  
3.3  ф 110     

   

252.  
    м' 68.00 

   

253.  
3.4  ф 125     

   

254.  
    м' 14.00 

   

255.  
3.5  ф 160     

   

256.  
    м' 43.00 

   

257.  
3.6  Израда прикључка канализације од ПВЦ цеви 160 

мм на постојећи зидани шахт канализације. 

Обрачун по комаду комплетног прикључка. Тачну 

дубину прикључка одредити на лицу места. 

Обрачун по ком. 

    
   

258.  
    ком 1.00 

   

259.  
4.1  Геодетско снимање положаја и висинских кота 

нових шахтова и цевовода.  

Обрачун паушално за целу позицију 

    
   

260.  
    пауша

л 

1.00 
   

261.  
4.2  Пресецање постојећег хидрантског водовода ДН 

50 и израда деонице од флексибилног црева за 

спољни водовод ДН 50 којом се заобилази 

локација на којој предметни вод представља 

сметњу извођења радова. Након завршетка радова 

које омета постојећи вод извршити ново 

преспајање дела водовода и враћање на првобитну 
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трасу. У цену улазе сви потребни спојеви 

водовода, механичка заштита вода водовода током 

извођења радова, као и испитивање инсталације 

након израде привременог вода и након израде 

коначног вода. 

Обрачун по м' привременог вода водовда. 

НАПОМЕНА: ПОТРЕБУ ИЗВОЂЕЊА 

НАВЕДЕНЕ ПОЗИЦИЈЕ НА ЛИЦУ МЕСТА ЋЕ 

УТВРДИТИ НАДЗОРНИ ОРГАН, УЗ 

ПРИСУСТВО ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА 

РАДОВА, А У ЗАВИСНОСТИ ОД СТВАРНОГ 

ПОЛОЖАЈА ПОСТОЈЕЋЕГ ЦЕВОВОДА 

262.  
    м' 45.00 

   

263.  
 РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ 

СКЛАДИШТЕЊА И ИСТАКАЊА ТЕЧНИХ 

ГОРИВА 

  
   

264.  
1 Набавка и уградња двокоморног резервоара са 

дуплим плаштом за подземну уградњу у свему 

према СРПС М.З3.014, запремине 100м3, 

подељена на два дела 50м3+50м3,са основом за 

шахт за затварање и шахтом резервоара димензија 

1.20м x 1.20м x 0.83м, заштићеног основном бојом 

и Кондор траком #4мм, са преклопом од 10 цм на 

спојевима, у комплету са алуминијумским 

поклопцем шахта. Алуминијумски поклопац мора 

бити опремљен маказама ради обезбеђења  

отвореног  положаја. 

    
   

265.  
 Све у комплету: м 1 

   

266.  
        

   

267.  
2 Набавка баждарне шипке. ком 2 

   

268.  
        

   

269.  
3 Баждарење резервоара од стране "Савезног завода 

за мере и драгоцене метале". 

ком 2 
   

270.  
        

   

271.  
4 Провера електропробојности хидроизолације на 

резервоару по спуштању у танкване са издавањем 

одговарајућег извештаја од стране овлашћене 

организације. 

ком 1 
   

272.  
        

   

273.  
5 Испитивање непропусности главног резервоара 

према СРПС М.З3.010 хладним хидрауличним 

притиском од 2 бара у трајању од 6 х,уз присуство 

надзорног органа.По завршетку испитивања 

извршити пражњење и чишћење резервоара и 

сачинити записник о спроведеном испитивању. 

воду за испитивање обезбеђује извођач. 
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274.  
 Све у комплету: ком 1 

   

275.  
        

   

276.  
6 Испитивање непропусности дуплог плашта са 

ваздухом 1 бар у трајању од 6 х уз присуство 

надзорног органа. 

    
   

277.  
 Обрачун по резервоару. ком 1 

   

278.  
        

   

279.  
7 Испитивање непропусности инсталације  са 

издавањем записника о спроведеном испитивању. 

ком 4 
   

280.  
        

   

281.  
8 Уређај за индикацију цурења међуплашта за један 

подземни резервоар са дуплим плаштом,на бази 

мерења притиска ваздуха од 0,2 бара,са звучном и 

светлосном сигнализацијом, сушачем ваздуха, 

дисплејом."СГБ-4000/500" или одговарајући. У 

позицији се обрачунава :                                                                                                                      

Полианидно црево  Ø10/6 као прелаз за увођење 

полипропиленских црева у СГБ или одговарајући 

уређај, црвене боје, 100м                                                                               

Полиамидно црево Ø10/16 мм као прелаз за 

увођење полипропилненских црева у СГБ или 

одговарајући уређај, беле боје, 100м                                                                                                          

Метални орман за смештај аутоматике за контролу 

дуплог плашта, ком 1                                                                                        

    
   

282.  
 Све у комплету. кпл. 1 

   

283.  
        

   

284.  
9 Испорука и уградња сета аутоматског мерила 

нивоа горива са припадајућим сетом пловака за 

мерење нивоа горива, воде и густине 

сет 1 
   

285.  
  Баждарење АМН пауш 1 

   

286.  
        

   

287.  
10 Испорука и уградња картичног система за 

ауторизацију истакања путем магнетних картица. 

(200 картица за возаче и 100 картица за возила). 

сет 1 
   

288.  
   Б. НАБАВКА ОПРЕМЕ ПРЕТАКАЊА     

   

289.  
1 Набавка материјала,израда и уградња склопа за 

утакање ДН 100 на поклопцу резервоара.Склоп 

садржи: 

    
   

290.  
  - спојник 02.110                                  ком  1     

   

291.  
  - адаптер 05-110-Л                             ком  1     
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292.  
  - прирубница 80.110-Ф                        ком  1     

   

293.  
  - заптивка ДН110/2                           ком  1     

   

294.  
  - прирубница ДН110-Ф                        ком  1     

   

295.  
  - поц. Т комад 4"                               ком  1     

   

296.  
  - поц. чеп 4"                                         ком  1     

   

297.  
  - црни муф  4"                                        ком  1     

   

298.  
  - равна прирубница која се изнутра струга    на 

меру муфа и завари се на муф, ДН100 ПН10   ком   

1 

    
   

299.  
  - заштитни вентил од препуњења ОПW 61фСТОП 

-2000  или одговарајући ком   1 

    
   

300.  
  - црне префориране цеви ДН100,дужина 

перфорације 1500мм.Цев са доње стране се 

затвара равним лимом д=3мм  Л=1800 ком   1 

    
   

301.  
 Све комплет састављено и монтирано по датим 

цртежима. У позицији се обрачунава и бушење 

поклопца за монтажу. 

кпл. 2 
   

302.  
        

   

303.  
2 Набавка материјала,израда и уградња склопа за 

усис ДН50 на поклопцу резервоара.Склоп садржи: 

    
   

304.  
  - спојник 02.063                                 ком   1     

   

305.  
  - адаптер 05-063-Л                            ком   1     

   

306.  
  - прирубница 80.063-Ф                       ком   1     

   

307.  
  - заптивка ДН063/2                          ком   1     

   

308.  
  - прирубница ДН063-Ф                      ком   1     

   

309.  
  - угласти наповратни вентил "ГОЈАК" 2" или 

одговарајући                                                        ком   

1 

    
   

310.  
  - црни муф 2"                                  ком   1     

   

311.  
  - равна прирубница која се изнутра струга на 

меру муфа и завари се на муф,                    ДН50 

ПН10    ком   1 

    
   

312.  
  - црне цеви ДН50, дужина 2000    ком   1     

   

313.  
 Све комплет састављено и монтирано по датим 

цртежима. У позицији се обрачунава и бушење 

поклопца за монтажу. 

кпл. 2 
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314.  
        

   

315.  
3 Набавка материјала,израда и уградња одзрачног 

склопа на поклопцу резервоара.Склоп садржи: 

    
   

316.  
  - спојник 02.050                                 ком   1     

   

317.  
  - адаптер 81-050-УФ-НПТ               ком   1     

   

318.  
  -поц. Лук 6/4"                                     ком   1     

   

319.  
  - равна прирубница за наваривање ДН40ПН10 

заптивка ДН050/2        ком   1 

    
   

320.  
  -поц.цеви 6/4"                                     ком   1     

   

321.  
 Све комплет састављено и монтирано по датим 

цртежима. У позицији се обрачунава и бушење 

поклопца за монтажу. 

кпл. 2 
   

322.  
        

   

323.  
4 Набавка материјала,израда и уградња склопа за 

мерну летву на поклопцу резервоара. Склоп 

садржи: 

    
   

324.  
  - силуминску капу по СРПС М Б6 80 димензије 

ДН32                                 ком   1 

    
   

325.  
   - цевни наставак по ЈУСРПС М Б6 450 димензије 

ДН32                                 ком   1 

    
   

326.  
   - равна прирубница која се завари на цев 

ДН32,дим.ДН32ПН10                      ком   1 

    
   

327.  
   -поц.цеви 5/4" Л=500                       ком   1     

   

328.  
  Све комплет састављено и монтирано по датим 

цртежима. У позицији се обрачунава и бушење 

поклопца за монтажу. 

кпл. 2 
   

329.  
        

   

330.  
5 Обрада отвора са прирубницом ДН80 ПН10 за 

мерну сонду за електронско мерење нивоа горива 

у резервоару. 

ком 2 
   

331.  
        

   

332.  
6 Набавка материјала,израда и уградња везе цеви за 

гориво 2",непролазни.Веза садржи следеће 

елементе: 

    
   

333.  
  - лук 03.063.ЕИФ                                   ком  1     

   

334.  
   - спојник 02.063                                 ком   1     
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335.  
   - адаптер 82-063-НПТ                      ком   1     

   

336.  
   - славину 21БВ-0200                         ком   1     

   

337.  
   - поц.ниплу 2"                                     ком   1     

   

338.  
   - прирубница 2" по ДИН 5435          ком   1     

   

339.  
  Све комплет састављено и монтирано по датим 

цртежима. У позицији се обрачунава и бушење 

кадице за монтажу. 

кпл. 2 
   

340.  
        

   

341.  
        

   

342.  
7 Набавка материјала,израда и уградња опреме за 

одзрачење резервоара. Садржи следеће елементе: 

    
   

343.  
   - лук 03.050.ЕИФ                                   ком   2     

   

344.  
   - спојник 02.050                                 ком   2     

   

345.  
   -адаптер 82-050-НПТ                       ком   2     

   

346.  
   -поц.цев 6/4"  Л=5000                      ком   3     

   

347.  
   -одзрачни вентил са заштитом продирања 

пламена ОПW 523В-2200  или одговарајући            

ком   1 

    
   

348.  
  Све комплет састављено и монтирано по датим 

цртежима. У позицији се обрачунава и бушење 

кадице за монтажу. 

кпл. 2 
   

349.  
   Ц. ЦЕВНИ РАЗВОД     

   

350.  
1 Набавка и уградња цеви за течна горива као 

производ Петро Тецхник од полиетилена тип УПП 

или одговарајући са полагањем на нивелисани 

песак,од резервоара до аутомата са падом од 1% 

према прикључку на поклопцу резервоара,са 

потребним материјалом за спајање,у свему према 

пропису за ову врсту посла,препоруци 

произвођача и цртежима. Цеви су димензије:   

    
   

351.  
 001-90  м 10 

   

352.  
 001-063 м 45 

   

353.  
        

   

354.  
2 Набавка и уградња цеви за одзрачивање 

резервоара  као производ Петро Тецхник од 

полиетилена тип УПП или одговарајући са 

полагањем на нивелисани песак,од резервоара до 

аутомата са падом од 1% према прикључку на 

поклопцу резервоара,са потребним материјалом за 
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спајање,у свему према пропису за ову врсту 

посла,препоруци произвођача и цртежима. Цеви 

су димензије:   

355.  
 001-050 м 10 

   

356.  
        

   

357.  
3 Испорука и монтажа прелазног комада  пластика 

метал за потребе повезивања инсталације  

ком 8 
   

358.  
        

   

359.  
4 Испорука и монтажа уводне манжетне за цеви при 

проласку кроз зидове металних зидова кутија и 

шахтова.   

    
   

360.  
 ФЕБ 200-СЦ ком 4 

   

361.  
 ФЕБ 175-СЦ ком 2 

   

362.  
        

   

363.  
5 Испорука и уградња лука 90°.     

   

364.  
 03-063-ЕИФ ком 8 

   

365.  
        

   

366.  
6 Испорука и уградња спојника.     

   

367.  
 2.63 ком 12 

   

368.  
 2.50 ком 6 

   

369.  
        

   

370.  
7 Означавање цеви са врстом горива и ка ком 

аутомату иде која цев. Ознаке извршити на цевима 

у шахтовима резервоара и на цевима испод 

аутомата. Такође,постављање налепница према 

СРПС-у са ознакама врста горива у шахтовима за 

индиректно утакање,као и на алуминијумским 

поклопцима шахтова резервоара. 

    
   

371.  
   пауш. 1 

   

372.  
 Д. ОПРЕМА ЗА ИСТАКАЊЕ   

   

373.  
1 Набавка мерних уређаја за издавање горива типа:     

   

374.  
  Једна врста горива, два пистоља     

   

375.  
   1x2 (130/80 лит/мин) ком 2 

   

376.  
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377.  
  Монтажа и баждарење пумпних аутомата. пауш 2 

   

378.  
        

   

379.  
2 Набавка и  уградња кадице испод аутомата за 

истакање горива,према цртежу,заштићен 

основном бојом и Кондор траком #4мм са 

преклопима од 10 цм. Кадице се постављају на 

унапред избетонирано постоље, димензије                                                                                                                               

    
   

380.  
  665x800x750мм          40кг ком 2 

   

381.  
        

   

382.  
3 Набавка и уградња постоИја аутомата за истакање 

горива . Постоље се израђује од НЛП 50x50x5 

заштићен са антикорозивним премазом,према 

цртежу.                           

    
   

383.  
 дим. 1044x 515мм ком 2 

   

384.  
 Е. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ   

   

385.  
1 Ископ земље за полагање цеви,са одлагањем 

ископане земље на привремену градилишну 

депонију удаљену до 50м. Обрачун по м3. 

    
   

386.  
    м3 8 

   

387.  
2 Набавка, транспорт,разастирање и нивелисање 

песка,за полагање истакачких цеви. Нивелисање 

водити од резервоара до аутомата са падом од 1% 

према прикључку на поклопцу резервоара. 

Дебљина слоја Д=30.0 цм. Обрачун по м3. 

    
   

388.  
    м3 4 

   

389.  
 Ф.ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ   

   

390.  
1 Упознавање са 

пројектом,размеравање,усклађивање са 

постојећом ситуацијом на терену,рашчишћавање 

градилишта,учешће у прегледу и пријему радова 

од стране надлежних органа и 

инспекција,припрема записника,атестне 

документације итд. 

    
   

391.  
  Све у комплету. пауш. 1 

   

392.  
        

   

393.  
2 Обезбеђење атестне и техничке документације од 

стране извођача радова. 

пауш. 1 
   

394.  
        

   

395.  
3 Транспорт опреме,материјала и алата. пауш. 1 
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396.  
   Предмер материјала и радова – електро 

инсталације 

    
   

397.  
 А. НАПАЈАЊЕ   

   

398.  
 

Испорука и полагање подземног кабла типа ПП00 

4x16мм2, између разводног ормана радионице и 

разводног ормана за напајање комплекса бензијске 

пумпе. Кабел се полаже делом у земљани ров, а 

делом у заштитној ПВЦ цеви (испод бетонираних 

површина). Заједно са напојним каблом положити 

и траку Фе/Зн 30x4 мм, у свему према датим 

плановима.  

Позиција обухваћа повезивање кабла на оба краја, 

уградња у постојећи разводни орман осигурача у 

3x32А, и земљане радове.  

 

  

   

399.  
 - дужина трасе је 70м 

  

   

400.  
 - Дужина кабла типа ПП00 4x16мм2 

м 80 

   

401.  
 Тачну дужину кабла проверити на лицу места 

  

   

402.  
 

Б. ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈА РАСВЕТЕ И ЕЛ. 
УРЕЂАЈА   

   

403.  
 

Демонтажа постој. и монтажа новог надградног 

ормана, ИП55, лимени, дим. 800x800x210мм., 

произвођача ЕВРОТЕХНА, или одговарајући у 

објекту за запослена особља.  

У орман се уграђује следећа опрема Моллер или 

сличног квалитета: ком 1 

   

404.  
 

-прекидач ГС-40-10 У (0-1) 

ком 1 

   

405.  
 

-заститна склопка ФИД 40/0.5А 

ком 1 

   

406.  
 

-аутоматски прекидачи 10кА у складу са ИЕЦ 

60947-2, називне струје 6, 10, 16, једнополни ком 10 

   

407.  
 

-контактор К16А 

ком 1 

   

408.  
 

-фоторелеј ФОРЕЛ  

ком 1 

   

409.  
 

-прекидач ГС-16-51 У (0-1-2) 

ком 1 

   

410.  
 

-одводник пренапона Дехнгуард ТН-Ц-С или 

одговарајући ком 1 

   

411.  
 

-монофазна утичница „ОГ“ 

ком 2 

   

412.  
 

-трофазна утичница „ОГ“ 

ком 1 

   

413.  
 

-одводник пренапона Дехнгуард ТН-Ц-С или 

одговарајући ком 1 

   

414.  
 

Ситни и непредвидјени материјал и рад по 

потреби за повезивање свих металних маса  пауш 1 

   

415.  
 

Напомена: 

У ормар се предвиђа уградња елемената за 

енергетско напајање и аутоматско управљања 

точионих места и места за утакање горива, у 

складу са испорученом опремом. Ова опрема није 

обухваћена овом предмером и предрачуном.   
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416.  
 

Комплет рад и материјал 

компл 1 

   

417.  
 

 

  

   

418.  
 

Испоручити материјал и израдити прикључно 

место за светиљке опште расвете, паник расвете, и 

фотоцелије. Каблови су типа Н2XХ-Ј 3x1.5мм2, 

полажу се делом на кабловским регалима, делом у 

гибљивим цевима. Просечна дужина је 20м   

   

419.  
 

Комплет рад и материјал 

ком 6 

   

420.  
 

 

  

   

421.  
 

Испорука материјала и израда изједначења 

потенцијала, уградња ШИП-а (2ком), уземљење 

свих металних маса   

   

422.  
 

Комплет материјал И рад 

пауш  

   

423.  
 

 

  

   

424.  
 

Испорука И монтаже следећих расветних тела: 

  

   

425.  
 

-Светиљка РАМОНЕ ЛЕД, 120W, 4000‚К, 

10200лм, ИП65, бела Сцхрацк или одговарајући ком 3 

   

426.  
 

-ЛЕД паник светиљка, 8W, ОМС  ИП65, или 

одговарајући ком 2 

   

427.  
 

Комплет материјал И рад 

  

   

428.  
 

Ц. ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 
  

   

429.  
 

Испорука и полагање траке Фе/Зн 30x4 мм делом 

у бетонски темељ, делом у ископан ров. 

Позиција обухваћа и земљане радове за потребе 

полагања траке и повезивање са уземљењем 

суседних објеката.   

   

430.  
 -Ископ и затрпавање рова 

м 30 

   

431.  
 - Трака Фе/Зн 30x4 мм 

м 120 

   

432.  
 

 

  

   

433.  
 

Испорука и полагање траке Фе/Зн 20x3мм у 

стубове приликом бетонирања и на кров на 

припремљене потпоре м 40 

   

434.  
 

 

  

   

435.  
 

Испорука материјала и монтажа следећих 

елемената гром. инсталације:  
  

   

436.  
 - укрсни комад  

ком 14 

   

437.  
 - гром. хватаљка 

ком 2 

   

438.  
 - потпоре за кровни вод  

ком 6 

   

439.  
 - раставни мерни спој 

ком 4 
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440.  
 - обујмица за сливник 

ком 4 

   

441.  
 - стезаљка за олук 

ком 4 

   

442.  
 - елемент за спајање траке са лименим кровом 

ком 4 

   

443.  
  

  

   

444.  
 

Ситни и непредвидјени материјал и рад по 

потреби за повезивање свих металних маса  пауш 1 

   

445.  
 

 

8  

   

446.  
 

Испитивање уземљења и издавање служб. 

извештаја о резултатима пауш 1 

   

447.  
 Д. УЗЕМЉЕЊЕ РЕЗЕРВОАРА И СТУБ ЗА 

УЗЕМЉЕЊЕ АУТОЦИСТЕРНЕ 

  
   

448.  
 

Испорука и полагање траке Фе/Зн 30x4 мм делом 

у бетонски темељ, делом у ископан ров у песак 

као и делом по резервоару са заваривањем на 

ушице резервоара, у свему према цртежу.  

Позиција обухваћа и земљане радове за потребе 

полагања траке за повез. са суседним објектима.   

   

449.  
 - Ископ и затрпавање рова 

м 20 

   

450.  
 - Трака Фе/Зн 30x4 мм 

м 80 

   

451.  
 

 

 

   

   

452.  
 

Испорука материјала и галванско превезивање 

цевовода, прирубница, вентила и друго Цу 

плетеницом и папучицама  ком 15 

   

453.  
 

 

  

   

454.  
 Испорука материјала и монтажа следећих 

елемената за повезивање траке.  
  

   

455.  
 -укрсни комад  

ком 20 

   

456.  
 

 

 

   

   

457.  
 

Испорука и постављање стуба за уземљење 

аутоцистерне са прекидачем у Еx изведби, 

једнополни, 16А, Еx д ИИ, АТ3 и 10м Цу ужета са 

хватаљом за цистерну. 

Позиција обухвата израду темеље и земљане 

радове и повезивање са системом уземљења 

објекта. компл 1 

   

458.  
 

 

 

   

   

459.  
 

Ситни и непредвидјени материјал и рад по 

потреби за повезивање свих металних маса  пауш 1 

   

460.  
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461.  
 

Испитивање уземљења и издавање служб. 

извештаја о резултатима пауш 1 

   

  УКУПНО: 

 

 

 

 

 

 

Укупна цена за све количине 

без ПДВ-а: 

Укупна цена за све 

количине са ПДВ-ом: 

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Образац структуре понуђене цене понуђач мора да попуни, овери печатом и 

потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу структуре понуђене 

цене наведени. Понуђач је у обавези да понуди и упише сваку ставку у оквиру 

обрасца структуре цене. У супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа. У 

колону Јединична цена без ПДВ-а  уписати јединичну цену без ПДВ-а. У колону 

Јединична цена са ПДВ-ом, уписати јединичну цену са ПДВ-ом, у колону Укупна 

цена без ПДВ-а за наведене количине, уписати јединичну цену без ПДВ-а помножену 

са датим количинама. У реду Укупна цена за све количине уписати укупну цену са и 

без  ПДВ-а, односно укупне цене из колоне Укупна цена без ПДВ-а за наведене 

количине сабрати и збир уписати за избос без ПДВ.а затим повећати за износ пореза 

на додату вредност и уписати за износ са ПДВ-ом. 

 

 

 

 

Датум                   Потпис понуђача 

    М. П.  

_____________________________   _____________________________ 
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Образац бр. 3 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ 

[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако 

су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 

прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 

трошкова у својој понуди. 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Образац бр. 4 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје: 

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке ЈН бр. 50/18  Пумпна станица за гориво  (ОЗНАКА: 45232152-2) 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

  

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 

набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 

конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 

конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две 

године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. 

став 1. тачка 2) Закона.  

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом 
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Образац бр. 5 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. 

ЗАКОНА 
 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 

следећу 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Понуђач _______________________________________  (назив понуђача) у поступку 

јавне набавке ЈН бр. 50/18  Пумпна станица за гориво  (ОЗНАКА: 45232152-2) је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану 

обављања делатности, која је на снази у време подношењa понудe. 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана 

од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА 

У ГРАДСКОМ  И ПРИГРАДСКОМ САОБРА- 

ЋАЈУ  «СУБОТИЦА-ТРАНС» 

С У Б О Т И Ц А  

 

Број:  

 

Дана: 

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ – 

Пумпна станица за гориво  

број ЈН 50/18 

 

закључен дана ____________ године између: 

 

Јавног предузећа за превоз путника у градском  и приградском саобраћају 

"СУБОТИЦА-ТРАНС" Суботица, Сегедински пут 84, матични број: 08049548, 

шифра делатности: 4931, ПИБ: 100960042, број текућег рачуна: 355-1010047-73 

Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Суботица, које заступа директор 

предузећа Александар Алексић, дипл.економиста, са једне стране као Наручилац у 

спроведеној јавној набавци бр. ЈН  50/18 у даљем тексту: Наручилац / и 

 

_________________________ (пословно име), ________________________ (адреса) 

матични број: _____________, ПИБ: __________, број Т.Р.: ______________________ 

код ______________________________,  које заступа __________________________, 

 са друге стране као Понуђач у спроведеној јавној набавци бр. ЈН  50/18  

/у даљем тексту: Извођач/ 

_______________________________________ 

____________________________________ 

_______________________________________ 

____________________________________ 

_______________________________________ 

____________________________________ 

_______________________________________ 

____________________________________ 

_______________________________________ 

____________________________________ 

_______________________________________ 

____________________________________ 

_______________________________________ 

____________________________________ 

    (остали понуђачи из групе понуђача)   (назив подизвођача) 
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Члан 1. 

Предмет овог уговора је извођење радова на изградњи нове пумпне станице уз 

претходно рушење постојеће пумпне станице у кругу предузећа Наручиоца на 

адреси: 

Суботица, Сегедински пут бр. 84, у свему у складу са пројектном документацијом бр. 

__________________ од дана _______________________ године, конкурсном 

документацијиом, прихваћеном понудом Извођача број ___________од 

_____________ године, која је код Наручиоца заведена под бројем _________ дана 

____________ године, а који чине саставни део овог Уговора, другим важећим 

прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту 

радова који су предмет овог Уговора. 

Члан 2. 

Укупна цена свих радова наведена у Обрасцу структуре понуђене цене Извођача 

(Образац бр. 2) износи __________________ динара без ПДВ-а, односно 

__________________ динара са ПДВ-ом. 

Јединичне цене радова наведене у Обрасцу структуре понуђене цене Извођача 

(Образац бр. 2) су фиксне и не подлежу промени. 

 

Члан 3. 

Плаћање укупне цене Уговора ће се извршити на рачун Извођача број 

________________________________________ код ___________________ Банке, по 

окончаној ситуацији у року од 45 дана рачунајући од дана испостављене окончане 

ситуације, уз оверен грађевински дневник и грађевинске књиге и потписан записник 

о примопредаји радова.  

Уговорне стране су сагласне да се коначан обрачун врши према стварно изведеном 

стању. 

Уговорне стране су сагласне да Извођач захтева једну привремену ситуацију по 

протеку 30 дана од дана увођења у посао Извођача у износу до 50 % од укупне цене 

свих радова наведене у Обрасцу структуре понуђене цене Извођача (Образац бр. 2), 

оверен грађевински дневник и грађевинске нњиге. 

 

Члан 4. 

Наручилац задржава право да у случају потребе након закључења овог уговора без 

спровођења поступка јавне набавке повећа обим предмета набавке, с тим да се 

вредност уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно 

закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде 

већа од вредности из чл. 39. став 1 Закона о јавним набавкама. 

 

Наручилац може након закључења овог уговора да дозволи промену битних 

елемената уговора из објективних разлога. 

Члан 5. 

Извођач се обавезује да извођењу радова приступи у року од 3 дана од дана писменог 

позива Наручиоца који позив ће да зависи од временских услова након потписивања  

уговора (увођење Извођача у посао). У случају да временски услови не омогућују 

извођење радова (обилне кише или екстремно високе температуре) Наручилац 

задржава право да извођење радова одложи док се не створе одговарајући услови за 

рад. 
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Извођач се обавезује да уговорене радове заврши у року од _________ (макс 45 дана) 

дана рачунајуђи од дана увођења Извођача у посао.  

Извођач се сматра уведеним у посао даном отварања грађевинског дневника. 

Извођач је дужан да обавести Наручиоца о окончању радова уписивањем у 

грађевински дневник. По окончању свих радова Наручилац и Извођач ће сачинити 

записник о примопредаји.  

Извођач има право на продужење уговореног рока за извођење радова у случају 

наступања ванредних догађаја у случају више силе, који се у време закључења 

уговора нису могли предвидети и за које Извођач није крив. Наступање, трајање и 

престанак ванредних догађаја и околности Извођач уписује у грађевински дневник и 

о тим околностима писмено извештава Наручиоца. 

 

Уговорне стране су сагласне да уколико Извођач не изврши извођење радова у 

уговореном року да је за сваки дан закашњења дужан да плати Наручиоцу уговорну 

казну у износу од 1‰ (промил) дневно на вредност уговорених радова с тим да 

укупна казна не може бити већа од 5% од укупне вредности овог уговора. 

Делимично извршење уговорених радова у предвиђеном року не искључује обавезу 

плаћања уговорне казне. 

Износ за наплату уговорне казне обрачунава Наручилац при исплати рачуна. 

Члан 6. 

Количине и квалитет извршених радова Извођача контролисаће и пратиће Надзорни 

орган ангажован од стране Наручиоца по пројектној документацији у виду овере 

грађевинске књиге, грађевинског дневника и других докумената, а што ће 

представљати основ за признавање извршене реализације као и испостављања 

рачуна.  

Наручилац именује из реда својих запослених Александра Поповића као интерни 

надзорни орган који је задужен за праћење реализације овог уговора. 

 

Ако се од стране надзорног органа уписом у грађевински дневник утврди да радови 

Извођача имају недостатке у квалитету и грешке, Извођач мора исте отклонити о 

свом трошку у року од 5 календарских дана од дана уписа у грађевински дневник. 

 

Члан 7. 

Наручилац се обавезује да: 

- изврши плаћања по члану 2. и 3. овог уговора, 

- да пружа стручна објашњења за извршење радова на захтев Извођача, 

- да преда Извођачу сву неопходну документацију за извођење уговорених радова, 

- именује Надзорни орган, 

- именује интерни надзорни орган (запослени Александар Поповић, референт развоја 

и квалитета) 

- уведе Извођача у посао. 

 

Члан 8. 

Извођач се обавезује да: 

- све радове изведе на основу општих правила посла и струке, а све у складу са 

важећим законским актима и прописима који су предметни за уговорене радове по 

овом уговору и у складу са пројектном документацијом; 

- све материјале које уграђује приликом извођења радова морају одговарати пројекту 

- преда Наручиоцу оверени динамички план на који даје сагласност Наручилац; 
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-обезбеди безбедност свих лица на градилишту (радника, запослених, странака и 

опреме) и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично; 

- обезбеди стручне раднике за извођење уговорених радова; 

- достави документацију за сваког радника којег запошљава или радно ангажује на 

предметним пословима о извршеној пријави (МА образац) и њиховој 

оспособљености за руковање машинама којима се користе; 

- на прописан начин води грађевински дневник и грађевинску књигу; 

- по завршетку радова уклони своју опрему, материјал и сав отпадни материјал, који 

је настао као последица извођења предметних радова; 

- сноси транспортне трошкове; 

- да омогући вршење стручног надзора на објекту и да поступи по свим оправданим 

примедбама; 

- да о свом трошку отклони све штете које нанесе; 

- пре почетка радова решењем одреди одговорног извођача радова на градилишту; 

- у року од 3 календарска дана од дана пријаве градилишта осигура радове, материјал 

и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности и достави Наручиоцу 

полису осигурања, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период 

извођења радова, 

- да уграђује материјале који одговарају техничким стандардима и стандардима 

квалитета 

- да одржава градилиште уредним односно да отпадни материјал и смеће уредно 

уклања са градилишта и да комплетно градилиште редовно чисти, 

- да најкасније у року од 3 дана од дана закључења грађевинског дневника изврши 

обуку 5 запослених код Наручиоца за употребу целокупног картичног система и да 

их оспособи за даље обучавање запослених код Наручиоца. Приликом вршења обуке 

Извођач је у обавези да достави детаљно писано упутство за рад.  

Извођач је одговоран и обавезан за спровођење мера заштите од пожара и заштите на 

раду приликом извођења радова предвиђених овим уговором, а у складу са Законом и 

то за све време припреме и извођења радова. 

Извођач се такође обавезује да ће у случајевима ванредних догађаја који буду 

проузроковали оштећења на инфраструктури и опреми из делокруга радова по овом 

уговору, а која директно утичу на безбедност људи – грађана, иста хитно отклонити о 

свом трошку и о истима одмах обавестити Наручиоца. 

Извођач се обавезује да неће угрозити нормално функционисање радног процеса 

Наручиоца које ће се одвијати коришћењем две капије које ће служити као улазно-

излазне за аутобусе Наручиоца (морају бити проходне за аутобусе) и коришћењем 

„мале пумпе“ у непосредној близини градилишта за истакање моторног горива у 

целокупном периоду грађевинских радова (доступне аутобусима). 

 

Члан 9. 

За укупан уграђени материјал Извођач мора да достави Наручиоцу доказе о 

квалитету и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама у складу са 

конкурсном документацијом и пројектном документацијом. 

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. 

Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара траженом 

квалитету. 

 

Члан 10. 
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Извођач радова се обавезује да гарантни рок за машинску инсталацију цевовода 

износи _______________ година, за цистерну и уграђену опрему која је саставни део 

машинског пројекта _______________ година, за изведене грађевинске радове и 

уграђене материјале који се тичу грађевинског, хидро и електро пројекта износи 

______________ година рачунајући од дана потписивања записника о примопредаји 

радова. 

 

Грешке односно недостатаке које Наручилац примети у гарантном року, Извођач је 

дужан за отклони у року од 10 календарских дана од дана писменог позива 

Наручиоца. 

 

Члан 11. 

Извођач се обавезује да у року од 5 дана од дана обостраног потписивања уговора 

Наручиоцу достави 1 (једну) банкарску гаранцију као средство гаранције за добро  

извршење уговорених обавеза  и то безусловну (без права на приговор) и на први 

писани позив наплативу банкарску гаранцију са назначеним износом од 10% од 

укупне вредности овог уговора без ПДВ-а. Рок важења банкарске гаранције мора 

трајати најмање до 15.10.2018. године. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Поднета 

банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, 

мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају 

да Извршилац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 

предвиђен уговором.  

Извођач се обавезује да у року од 5 дана од дана обостраног потписивања уговора 

Наручиоцу достави гаранције за отклањање кварова у гарантном периоду и то 2 (две) 

бланко сопствене менице, које морају бити евидентиране у Регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије. Менице морају бити оверене печатом и потписане 

од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту морају бити достављена 

попуњена и оверена менична овлашћења – писма, са назначеним износима од 5%  од 

укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија 

картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач 

наводи у меничном овлашћењу – писму. Наручилац може менице наплатити у 

случају несавесног и неблаговременог отклањања кварова. Рок важења једне менице 

је минимум 65 месеци од дана закључивања уговора а друге менице је минимум 31. 

година. 

Члан 12. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико на основу 

грађевинског дневника утврди да Извођач не извршава уговорне обавезе, са правом 

да наплати све трошкове који из наведеног раскида проистекну. 

 

Члан 13. 

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, Посебне узансе о грађењу (уколико нису у супротности са 

одредбама овог уговора), као и други прописи који регулишу ову област. 

 

Члан 14. 
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Овај Уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна, 

закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и  68/2015). 

 

Члан 15. 

Уговорне стране су сагласне да ће евентуалне спорове решавати споразумно, а у 

противном нерешене спорове ће решавати путем надлежног суда у Суботици. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 

одредбе представљају израз њихове стварне воље. 

 

Члан 16. 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих Наручилац 

задржава 3 (три) примерка, а Извођач 1 (један) примерак. 

 

За Наручиоца :      За Извођача: 

 

___________________________    __________________ 

директор  

Александар Алексић, дипл.оец.       
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6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

6.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 

САСТАВЉЕНА  

Понуђач подноси понуду на српском језику. Понуђачима је дозвољено да поједине 

делове понуде предају на Енглеском језику. Наручилац ће током стручне оцене 

понуда у случају да процени да је то неопходно, позвати понуђача да достави 

оверени превод за све или поједине делове његове понуде у року не краћем од 3 (три) 

дана.    

6.2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 

понуди. 

Понуду доставити на адресу: ЈП „Суботица-транс“ Сегедински пут 84. 24000 

Суботица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Пумпна станица за 

гориво  (ознака:45232152-2) ЈН бр. 50/18- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 

благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 11.05.2018. године, до 

12:00 часова. 

Отварање понуда ће се одржати истог дана, са почетком у 12:30 часова, у 

просторијама „Суботица-транса“. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће 

понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 

навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће 

се неблаговременом и исту ће наручилац понуђачу вратити неотворену путем 

препоручене пошиљке.  

 

6.3. ПОНУДА  САДРЖИ СЛЕДЕЋЕ: 

1) СВЕ ДОКАЗЕ ЗА ИСПУЊАВАЊЕ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДЕФИНИСАНЕ ЧЛАНОМ 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА. (у случају да се подноси понуда са подизвођачем или пак 
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заједничка понуда групе понуђача, Обавезно доставити доказе о испуњавању 

обавезних услова за све учеснике у понуди). 

2) ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Образац бр.1  (који 

је саставни део конкурсне документације) 

3) ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ 

ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (који је саставни део 

конкурсне документације) – Образац бр. 2 

4) ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ– Образац бр. 3 (који је саставни део конкурсне документације, али 

овај образац није обавезан) 

5) ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ 

ПОНУДИ – Образац бр. 4 (који је саставни део конкурсне документације) 

6) ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ  

ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. став 2. ЗАКОНА- Образац бр. 5 

7) ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН МОДЕЛ УГОВОРА–  (који је саставни део 

конкурсне документације) 

8) СВЕ ДОКАЗЕ  КОЈИМА ПОНУЂАЧ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ 

УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА КОЈИ СУ 

ДЕТАЉНО ОПИСАНИ У ДЕЛУ 3 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (стр 12-

14).  

9) СВЕ ДОКАЗЕ КОЈИМА ПОНУЂАЧ ДОКАЗУЈЕ ДА ПОНУЂЕНА ОПРЕМА 

ЗАДОВОЉАВА ТРАЖЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПИСАНЕ У 

ДЕЛУ 2. КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (уверења, сертификати, изводи из 

каталога итд.) 

10) БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ И ПИСМО О 

НАМЕРАМА БАНКЕ ДА ЋЕ ИЗДАТИ БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ДОБРО 

ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА.  

6.4. ПАРТИЈЕ 

Ова јавна набавка није образована по партијама. 

 

6.5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

6.6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП Суботица-транс 

Сегедински пут 84. 24000 Суботица,  са назнаком: 
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„Измена понуде за јавну набавку радова – Пумпна станица за гориво  

(ознака:45232152-2),  ЈН бр. 50/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку радова – Пумпна станица за гориво  

(ознака:45232152-2),   ЈН бр. 50/18- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку радова – Пумпна станица за гориво  

(ознака:45232152-2), ЈН бр. 50/18- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Пумпна станица за гориво  

(ознака:45232152-2),  ЈН бр. 50/18 - НЕ ОТВАРАТИ” . 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

 

6.7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 

 

6.8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде  

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који 

ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета 

набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из 

члана 75. став 1. тач. 1.) до 3) Закона, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац бр. 6а). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 
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6.9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача.  

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. Закона и 

то податке о: 

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

 понуђачу који ће издати рачун, 

 рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да достави наведене доказе да испуњава 

услове из члана 75. у складу са упутством како се доказује испуњеност услова 

(Образац бр. 6). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

6.10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ  

6.10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је 45 дана рачунајући од дана испостављене окончане ситуације, уз 

оверен грађевински дневник и грађевинске књиге и потписан записник о 

примопредаји радова. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу је дозвољено да захтева једну привремену ситуацију у износу до 

педесет посто укупне цене свих радова наведене у обрасцу структуре понуђене 

цене, уз оверен грађевински дневник и грађевинске кнјиге, након 30 дана од 

увођења у посао.  

Наручилац задржава право да у случају потребе након закључења овог уговора 

без спровођења поступка јавне набавке повећа обим предмета набавке, с тим да 

се вредност уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности 

првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не 

може да буде већа од вредности из чл. 39. став 1 Закона о јавним набавкама. 

6.10.2. Захтев у погледу гарантног рока 
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Гаранција за ову набавку је минимум 30 година за машинску инсталацију цевовода, 

минимум 5 година за цистерну и уграђену опрему која је саставни део машинског 

пројекта и минимум 2 године за изведене грађевинске радове и уграђене материјале, које 

се тичу грађевинског, хидро и електро пројекта.   

6.10.3. Захтев у погледу рока извршења  радова 

Рок извршења радова, не може бити дужи од 45 (четрдесетпет) дана од дана 

увођења извођача у посао.   

Место извршења радова је у седишту наручиоца на адреси наручиоца: 

       ЈП „Суботица-транс“ Суботица, Сегедински пут 84. 24000 Суботица 

6.10.4. Захтев у погледу рока важећа понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 

понуду. 

6.10.5. Други захтеви  

Наручилац у предметној јавној набавци одређује као други захтев да у случају 

подношење заједничке понуде групе понуђача носилац посла буде члан групе 

који ће бити задужен за изградњу машинске инсталације који ће пред 

наручиоцем бити одговоран за све остале чланове групе.  

  

6.11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ  

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 

набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир укупна цена без пореза на 

додату вредност. 

Јединичне цене радова су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу 

са чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима. 

 

6.12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

6.12.1. Понуђачи у предметној јавној набавци као средство обезбеђења за озбиљност 

понуде  достављају оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 

5% вредности понудe, без ПДВ. 

Банкарскa гаранцијa понуђача мора бити неопозива, безусловна (без права на 

приговор) и наплатива на први писани позив, са роком важности најмање од 30 

(словима: тридесет) календарских дана дужем од рока важења понуде. 
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Наручилац ће уновчити гаранцију за озбиљност понуде дату уз понуду уколико:  

• понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или 

измени своју понуду или 

• понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној 

набавци или  

• понуђач коме је додељен уговор не поднесе исправно средство обезбеђења 

за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне 

документације. 

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора 

по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Суботици и примена материјалног 

права Републике Србије.  

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају 

спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при 

ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике 

Србије. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, 

краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 

кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони 

ранг). 

Банкарска гаранција ће бити враћена понуђачу са којим није закључен уговор одмах 

по закључењу уговора са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија, а 

понуђачу са којим је закључен уговор у року од осам дана од дана предаје 

Наручиоцу инструмената обезбеђења извршења уговорених обавеза која су 

захтевана уговором. 

Понуђачи уз своју понуду обавезно достављају и Изјаву о намерама банке да ће 

банка Понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

 

Садржај Изјаве о намерама банке: 

Изјава о намерама банке о издавању банкарске гаранције мора бити издата на 

меморандуму пословне банке, оверена и потписана од стране овлашћеног лица 

банке.  

Изјава о намерама банке je обавезујућег карактера и мора да  садржи: 

- датум издавања 

- назив, место и адресу банке (гарант), понуђача (клијент - налогодавац) и корисника 

банкарске гаранције 

- текст изјаве којим банка потврђује да ће на захтев клијента (понуђача) издати 

неопозиву, безусловну и на први позив наплативу банкарску гаранцију за добро 

извршење посла без права приговора на 10% од вредности уговора без ПДВ у  

износу од .....................(навести износ и валуту)  и  роком важности 30  дана дужим 

од уговореног рока важења уговора.  

- да ће гаранција бити издата за рачун клијента (понуђача) уколико његова понуда 

буде изабрана као најповољнија у јавној набавци ЈН бр. 50/18 Пумпна станица за 

гориво коју спроводи ЈП „Суботица-транс“ Суботица. 
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6.12.2. Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија се обавезује да ће 

најкасније у року од 5 дана од дана обостраног потписивања угоовра од законских 

заступника уговорних страна, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим 

односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 

31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), као средство финансијског обезбеђења 

за добро извршење посла преда Наручиоцу неопозиву,  безусловну (без права на приговор) и 

на први писани позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 

10%  вредности уговора без ПДВ.  

Банкарска гаранција мора трајати најмање до 15.10.2018. године. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 

банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Поднета банкарска 

гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 

промењену месну надлежност за решавање спорова. 

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 

изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 

предвиђен уговором.  

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој 

Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Суботици и примена материјалног права 

Републике Србије.  

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по 

овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену 

Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије. 

У случају да Изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, изабрани 

понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 

рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  

6.12.3. Понуђач који има негативну референцу за предмет набавке који није 

истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен 

уговор, дужан је да у тренутку закључења истог преда наручиоцу банкарску 

гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и 

платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у 

висини од 15%,  од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности до 

15.10.2018. године. Оваква банкарска гаранција мора бити у свему иста како је 

наведено горе код банкарске гаранције за добро извршење посла осим што је на већу 

вредност.   

6.12.4. Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија се обавезује да ће 

најкасније у року од 5 дана од дана обостраног потписивања уговора од законских 

заступника уговорних страна, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим 

односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 

31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), као средство финансијског обезбеђења 

за отклањање кварова у гарантном периоду преда Наручиоцу две менице као средство 

гаранције за отклањање кварова у гарантном периоду и то бланко сопствене менице, 

која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 

Менице морају бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење 

– писмо, са назначеним износом од 5%  од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз 

меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 

важења једне менице је минимум 65 месеци од дана закључивања уговора а друге 

менице је минимум 31. година.  
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6.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 

СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације. 

 

6.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца 

Сегедински пут 84., електронске поште на е-маил jasna.rajcic@sutrans.rs или факсом 

на број 024/548-304 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији најкасније 5 (пет) 

дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 50/18“. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана 

пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 

понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити 

да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 

20. Закона. 

 

6.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 

ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 

ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 

понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
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У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

6.16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

6.17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 

лице које  има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који 

је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 

одредбама овог Закона. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил 

jasna.rajcic@sutrans.rs, факсом на број +381/24-548-304 или препорученом пошиљком 

са повратницом на адресу наручиоца Сегедински пут 84, 24000 Суботица.  

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом 

захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року 

од 2 (два) дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре 

истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту 

права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 

наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 

претходног захтева. 

Захтев за заштиту права садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца;  

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

mailto:jasna.rajcic@sutrans.rs
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6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;  

7) потпис подносиоца.  

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац ће 

такав захтев одбацити закључком. 

Закључак из става 2. овог члана наручилац доставља подносиоцу захтева и 

Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења. 

Против закључка наручиоца из става 2. овог члана подносилац захтева може у року 

од 3 (три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док 

копију жалбе истовремено доставља наручиоцу. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 

износу од 120.000 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања 

понуда, на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив 

на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком 

јавне набавке на коју се односи ЈН 50/18, корисник: буџет Републике Србије. 

 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона. 

 

Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права:  

Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између 

осталог и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, 

прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 

средстава реализован, као и датум извршења налога.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати 

таксе наведене под тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 

Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за 

подносиоце 

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 
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буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту 

права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у 

складу са законом и другим прописом. 

Примери правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос могу 

се видети у оквиру банера на интернет страници Републичке комисије кликом на 

линк: Уплата таксе из Републике Србије. 

 

6.18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року 

од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 

члана 149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5) Закона. 

 

 

 

 


